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తే. గీ, 

నారదీయవురాణము 

వ! గాంతు నాదు హృదయళ్వరునెప్పుడు గ గొ(గిలింతు నా 

చన్ను లతీ నన్వెడ ల. జక్కె_ర మోవిసుధారన సంబు నే 

నిన్న కువిందు సేయుదు మ హెంద్రుడొ చంద్రుండొయారతీంద్రుండో 

యున్న మనుష్యమా[తుండె యనూనమహత్వ విలాననంవదన్. 854 

నిదాసమయంబున ననుంగూడిన విభుండు కనువట్టండయ్యెనని మదన 

బాణ మోహితయె యా యుషాకన్య యివ్యిధంబున(జి తరేఖయను చెలి 
కతెకు నెలింగించిన నదిచి|తపటంబునందునురానురనాగనర లోకంబుల 

ఘను లెన సౌందర్య నిధుల [వాస్ చాతుర్యంబుమెజయించినంజూచి 

యందుననిరుద్దుంగాంచి లజ్ఞావనత ముఖియై తదాన కృభావంబు( దెలువ 

నా బాణతనయతోడ నీవిభుని సతంరంబుగాం దెచ్చెదనని పలికి యా 

చితరేఖ సం|భమంబున లిర్ల్ 

. ద్వార వతికినే(గి యారామ మాయచే 

నడరి దివ్యరత్న హర్మ్యడోలి 

కాంతరన్థు(డైన యాయనిరుద్దు( జొ 

క్కెంచి తెచ్చె వంతగించి యవుడు. 956 

తెచ్చినయతనితో బహుదినంబులు మదన కేళి విహరించుచునుండ నుషకు 
గర్భంబైన( ద దక్షకులెజింగి కూణఖునకు విన్న వించిన నతండు మోరా 

హవంబున ననిరుద్ధు నాగపాశబద్దుంజే సె నంత నారదుని వలన. 

గృష్టుండు తద్విధం బంతయు నెజింగి. వీల్ 

బలభద |వద్యుమ్నా 

దులతో ర థమెక్కివచ్చి దుర్వారభుజో 

దృలమున( జ కాద్యాయుధ 

ములు మెజయన్ కోణపురిని ముట్టడిచే నెన్, - లిద్రి 

హరిహరులుగూఢ కర్ణకుంభాండ మునల 

హస్తులును సాంబ బాణాసురాత్మజులును 

శంబరారాతి తారక శా[తవులును 

కూణ శె నేయలును రణక్షోణి( గదిసి. 859 
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తే. గీ, 

తే. గీ. 

నారదీయపురాణము 

శర కుంతమునలపట్టిన 

కరవాలగదా స్ర్రశ స్రగణకోటులచె 

సరి. బోరిరి జయకాంక్షా 

పరులె [బ్రహ్మాండ మెల్ల. బటవటి( బగులన్. 
రూ ర 

అప్పుడు. 

జాణనుతు(డే(గె(దనకుం 

[బాణము దక్కించుకొని కృపాణము జారన్ 

బాణుడు వణ(కుచు సాత్యకి 

బాణంబుల నిలువలేక భంగమునొందెన్. 

మునలధరుభయముకడువె 

క్క_సముగ( గుంభాండ గూఢ కర్ణులు చనిరా 

యసమాన ఘోర సంగర 

వసుధయు నేరికిని జూడ వశమె యెదుటన్. 

హరుడు [బహ్మాస్త్ర్రముఖ్య దివ్యాస్త్రవితతి 

శౌరివెనేయ హరివాని సంహరించి 

జృంభణాస్త్రంబువైనేయ శంభు(డంత 

నుక్షకకుదాంతరంబు వై నొరిగి సోలి. 

తత్సమయంబున వాణుండెదిరి. 

పంచశతబాహువులను చాపములుదాల్చి 

శాతసాయకములు వెవ శౌరి తచ్చ 

రాసనంబులు[ దుంచి ర థ్యములు నొంచి 

సారథి హరించి యతని తేజంబణంచి. 

నిలుచునెడ. 

కోటర పరిశుష్క_వదన 

కోటరయె నుతుని(గావ( గొమ్ముడివీడన్ 

శాటంబుజార భీతి ని 

శాటంబు రణస్థల్మాగ మప్పుడు చొచ్చెన్. 
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865 

బాణుండు భయంబున నిజపురంబు సొచ్చెనంత హరుండు [తిశిర ఘోర 

మూర్తియగు న్ముగజ్వరంబు(గల్పించిన దాని నతిశీతల జంరంబు 

గల్పించి పారి హరించెనంత. 869 
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నారిదెయమవు రాణము 

ఆ, వె. కదిసె బాణు(డెదిరి కయ్యంబుననుశౌరి 

జ క్రియును నుదార చ|కధార 

నతని బాహుశాఖలన్ని యు ఖండిండె 

నాల్గుదక్క(దత్ శకణంబునందు 870 

అంతహరుండు [పారించిన హరికరుణ వహించి (వహ్హాద వంశజుండు 

గావున వీనింగాచితి [వమథా[గెనరుండవై న నిన్ను (గొలిచి యుండుంగాక 

యని బాణుని మన్నించియాహరుని వీడ్కొాల్పిన నాఘనుండు నిజెచ్చం 

జనియె నంత( దనకూ( తునకు ననిరుద్దునకు ననేక శుభావహోత్సవం 

బులు గావించి యయ్యుషాజనకుండంప(గృష్టుండు తమవారిందోడ్కొని 

మంగళవాద్యంబులతో బలసన్నాహంబు మెజయ ద్యారకావురంబు 

[పవేశించెనంత . 871 

నృగమహారాజు పృత్తాంతము — పౌం్యడకవాసుదేవుండు 

ఒకనాండు వనవిహార 
(వకటోత్సాహంబు మెరసి |వద్యుమ్న కుమా 
రక ముఖ్యు లలసి విమలో 
దకమునకై పాడునూతిదరినుండి తగన్. ఫలి 

వికలాసమరూపంబున. 

గృకలానమొగర్చుకానుచు( గృకలాసము దా 

నొకటి పొడచూవదరికిన్ 

బెకలింప(గ లేకయున్న బేర్చినవేడ్క_న్. 878 

కృష్ణుండా కృకలాసకంబు చేరంజని. 874 

కరమునంబట్టి యెత్తిన జగన్ను తదివ్యశరీరమున్ బరి 

స్పురితసురత్న కుండల విశోభిత భూషణముల్ మనోహరాం 

బరమును బూని యొక్క నరపాలకు(డై యది శౌరి(గాంచి ని 
ర్భరనుఖవార్ధి దేవి బహుభంగుల నెంచి నుతించి వేడుకన్. 875 

ఇక్వాకుకులనృపు(డ (బా 

పతశ్వాంకమృగాదనంబభయ హేతుమదీ 

యక్షేడ విన్నయంతనె 
భివ్వాకారమున విమతబ్బృందంబే(గన్. " 976 
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ఆ. వె. పరమపురుష కృష్ణపరమదయానిధీ 

తే. గీ. 

పరమయోగివంద్య పరమహంస 

పరమధామయుక్త పరమశుభాకార 

పరమతత్త్యమీవ పావనాత్మ. 77 

ఏ భవ (ల్పితిగా జగతీసురు లగణీేయంబులగుధేనువుల దానంబొనర్చితి 

నందు నొకరికినిచ్చిన ధేనువు నొకనికి నజ్ఞానంబున ధారవోసియిచ్చితి. 
అన్యోన్యమత్సరంబుననున్న యాభూమీనురులలో నొకవి|పుండు నన్ను 

గృకలాసవంబగుమని శవియించెత చ్చాపదుఃఖంబు నీవలనంగడచితినని 

పల్కి యా నృపాలుండు దివ్యలోకంబునకుం జనియెనంత. 878 

పౌం|డక వానుదేవు( డురుబాహుపరా|కమగర్యనంవదన్ 

గాం|డతనంబు గాంచి మురఖండనుతో( గలహంబుపూని తా 

వేండములై న బాణముల వే6చెద( జుమ్మొక భదదంతి యా 

వుండ రసాలముంబలె రివున్ నిను నొంచెద సాహసంబునన్. 8/9 

. తెలియ నీవు వానుదెవాహ్యయమున క 

ర్లుండవె ధరి|తి నుగశాన 

నపతాపకీ ర్రినయశాలినగు నాకు 

దగు (బసిద్ధి నెంచ( దత్సదంబు. 860 

అని ఇట్టనుమాటలు దూతకుం దెలివిన నతండు చనుదెంచి యానృవతి 

యాడినట్టు విన్న వించిన( గృష్టుండు కోపంబు మెజయ నిట్టనియె. లెరి1 

కదలివచ్చితి నిలుమను కదనమునకు 

శాకినీ ఢాకినీ విశాచముల కెల్ల 

ఏందుచేసెద పౌం|డక విభుని మాంన 

ఖండములఖండ జయలక్ష్మి గాంచియపుడు. విర 

అనిపలికి దూత మరలనంవి జయభేరి వేయించి రథంబెక్కి యనేక 

బలంబులు గొలువం గృష్పండు కదలిన. = లి8లి 

'రెండత్షోహిణు లిరుగడ 

నుండగ బౌం|డకు(డు నిలిచె నుగత6 గాలీ 

శుండును మార్కొనియెం దా 

నండనిజాకోహిణీ తయంబు చెలంగన్. 984 



66 

S-5x 

నారదియపురాణము 

అంత గృష్టుండు వారికి నభిముఖుండై తద్భ్బలంబుల నురుమాడుచు 

డాయం జని. 885 

అరదంబు( |చుంచి సారథి. 

బరిమార్చి నిడెంబునజికి పౌం|డకుని శిరం 

బురు శ స్ర్రనిహతిదుంచుచు( 

జొరలంగా.జేనె వృష్టి పుంగవులలరన్. వ56 

. కౌళికెందబలము ఖండించియాతని 

తల యిలాతలమునంబెళశక కుండ ( 

గందుకంబు రీతి(గా( దత్పురంబులో. 

దార్ప(దత్ఫుతు(డు నుదశిణుండు. 357 

అభిచార హోమకృతిన్ 

రభనంబున( బనువ నది దురానదచ।క 
(వభగెరలి తీ వరోవ 
క్షుభితమతిన్ వాని|మింగె నురలు నుతింపన్. ిరరి 

అంత శౌరి తజ్జయంబు(గాంచి సుఖంబున్న యెడ. 869 

కొరవపాండవ సంబందము 

థోట విదర్భ సాల్వ కురుభోజ కరూశ వరాటలాటిక 

ర్హాట దశార్థమ[దయవన [దవిళాం|[ధ కళింగ చోళ పా 

నాట విదేహ ఘూర్హర వనాయుఖ నాయురినాయుతంబు న 

య్యాటములన్ స్యయంవరనభాంతర మంచతలంబులందగన్. 990 

ఉన్న విధంబెజింగి జాంబవతీసుతుండారాజలోకంబు చేరంజనియె. 891 

చని సాంబు(డు దుర్యోధన 

తనయను శుభయత్నమున రథమువై నిడనా 

ఘనులగు కర్ణాదులు ప్రీ 

[వనిశాతాస్ర్రముల6 గ టైవెచిరి యతనిన్. 999 
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త దర్చత్తాంతంబువిని కృష్ణుండాగ హంబుననున్న గురుండుగావున 

బలభ|దుండు దుర్యోధనపక్షంబున హస్తివురంబున కే(గి రారాజునకు 

నిజాగమన [పయోజనంబెజి(గించిన నతండు గర్వించి యుద్ధత వచనం 

బులు పలికిన సమిద్ధహలముఖంబున హస్తివురంబు  యమునలో, 

బడ(దిగుచు కృష్ణాగజునకు విచితాంబరాభరణంబులు మెణియు 

లక్ష్మణకన్యకతోడ సాంబుని మరలనిచ్చి భీష్మాదినపితుండై కురు 

రాజు [వియంబు చెప్పిన నబ్బలదేవుండు నిజపురంబున కేగి తదుద్వా 

హంబు(గావించె నంత. 898 

. రాజనూయంబునకు ధర్మరాజు విలువ 

నంవనే(గి జరాసంధునపుడు భీమ 

సేనుచేనడ(గించె నా శ్రీధరుండు 
తగు యుధిష్షిరభూవరాధ్యరమునందు. 394 

దమ మోషనందనుండరి 

దమమఘోషముతోడ( గృషమ్షుదార్కొని యపరా 
ధములొక్కశతంబపరా 

ధము లెల్బన్ నవ్వ(జేనె( దానుద్దతు(డై. 895 

ఆగోవనయన విధుండు త 
దాగోపనయనమొనర్ప నా్రగహమడరన్ 
వేగమున( [దుంచె రిపును 

ద్వేగంబున విమతులెల్ట విణీగి చలింపన్. 996 

దురములోదంతవ క్ర విదూర సాల్వ 
ముఖ్యులజయించె హరిలోకములునుతింప 

రాజనూయంబు గావించెగబొఢిరాజ 

రాజనూయంబొరల ధర్మరాజనుతు(డు, 97 

సూతు(డు |బిహ్మాసనయుతు( 

డెతను గెకొనకయున్న హలి యుచితంబుల్ 

చేతోవృత్తి దల(వక వ 
రీతుని గావించెనతని బుషవులు వడంకన్. 898 
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ఇట్టుచెసి బుపులవలన నేతతా త్పాపనిష్కృతి తీర్ధాచరణంబున నగునని 

విన్ తదాచరణోన్ముఖుండై యుండెనంత బుషియాగ విఘ్న నిరాసంబు 

"సేయం దలంచి. 899 

పల్వలు కృతరిపుశోభిత 

పల్వలు నిల్వలునియనుజు బలు(డుగుండై 

పల్వగలంబోరి తలంచి 

పల్వగలంగొట్టి నేల వెబడందోచెన్. 400 

ఇట్లు పల్వలుందదుంచి కౌశికిసరయూ[పయాగ గోమతీ గండకీ విపాళా 

శోణనదగయా గంగాసాగరసంగమ న ప్రగోదావరీ కృష్ణవేణీ పంపానర 

(శ్రీశైల వేంకటాచల కాంచీపుర రంగధామ వృషభా ది మధురా సేతు 

తా్యమవర్హుల దర్శన స్నా నాదులం గృతార్జుండై నియమంబు మెజయ 

యాగంబు గావించెనంత. 401 

కులనతి దారి ద్యంబున( 

బలవింవుచు నొక్క_నా(డు భ ర్తకుచేలుం 

బిలిచి మన [పాణ బంధు(డు 

గల కృష్ణుండు గలుగ లేమి(గంద(గ నేలా. 402 

ఉపాయనంబులుగా( బృథుకంబులుగొని కృష్ణసాన్ని ధ్యంబునకుం జని 

పృథుకా ర్తిందీర్పవే యనిపలికిన. 408 

ఏలికవె జుగుపయొనరించిన చేలము, కైరకర్మమే 

కాలములేని శ్మ్మశువులు కన్నుల దూషికళుష్క_చర్మ మె 

పాలిన మెనుగల్లి తనె కమలా గజనిల్వ(బూర్ల ల 

జ్ఞాలను(డై మురారిక డకాద్విజవర్యుండు వచ్చువెళలన్. 404 

వేతహస్తుల(గనుంగొని వెజచుభద 

దంతి ఘీంకారములువిని తల్రడించు 

నెలమితో నెవ్యరెదురైన నిత(డు [పభుండ 
టంచు దీవించును న్ముగ్భండగుచు నత(డు. 405 
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హరి కనకరత్నభవన బాహ్యస్థలమున 

నిలిచి యద్భుత మైన యో నిలయమెట్టు 

చొత్తునని కీత్రి(గల(గి రాజిలువసించు 

కొలువు మొగసాల చొజలేక కొంకికోంకి. 406 

భయముడిగి సాహసికని 

శృయమున నా నగరు చొచ్చి తద్భోజనుతా 

[పియభాషలతో, జొక్కు_చు 

నయుతార్మ్క-_స్ఫూ ర్తి మెజయ నాదిమమూరి న్. 407 

కాంచియవ్వి వుండు. 408 

గడగడవడ(కుచుదీవన 

లిడ| మొక్కి. బహూకరించి యిలాలు [ప్రియం 
0 

బడరన్ రత్నకలశమున 

బడిబడి జలమొస(గ కౌరిపదములు గడిగెన్. 409 

ఇట్లు తనవదములు గడిగి నిజపూర్వ వృత్తాంతంబు దెలుప లజ్ఞావనత 

వదనుండై కానుక సమర్పింపనేరకయున్న కుచేలుని చేలాంచలంబున 

నున్న యటుకులు భ క్రపారిజాతంబెన యా కృష్ణుండు తానె పర్మిగ 

హించి యతని ననిచిన. 410 

అప్పతిసంపద యొసనగ(డె 

తప్పదు నుత్ప్చూర్వ కలిత దార్మిద్యము నా 

యొప్పమి యెమనుకొనియెద 
నిప్పుడు నావంటి దీనుండెందును గలే. 411 

అని చింతించుచునతండు నిజవురంబు(| బవేశించెనంత. 412 

కలధౌతవూర్ణ గేహం 

బులు మణిసౌధములు దివ్యభూషణ నికరం 

బులు మత్తద్వివనాదం 

బులు భూరినుగంధ వన్తువూర్ణతయు(దగన్. 418 

కనుపండువె రమామందిరంబై న నిజదుందిరంబు( (బవేశించి భార్యా 

ప్యుతనపాతుండై కుచేలుండు నుఖంబుననుండెనంత నొక్కునాండు. 414 
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వృకు(డను దై త్యు(డొక్క_(డతివఏీరు(డు నారద మౌని(గాంచికా 

తుకమున (మొక్కినాకు దయతో నజవిష్ణువార తయంబులో 

సక లమునిచ్చి శీఘమె [పనన్నతనొందెడివెల్పు దెల్ఫ్చు మ 

య్యకలుషమూర్తి (గొల్చిహృదయంబున(గల్లిన కోర్కెవేడెదన్. 415 

అనిన నారదుండిట్టనియి. 416 

. బాణరావణ ముఖ్యులౌ భక్తులకు మ 

వాశ్వరుండు వగ ఫలమిచ్చు నిద్దమహిమ 

జ 
నట్టు గావున నద్దివు హరుమహాను 

థావుంగొల్వుము దానవ పభువతంస. 417 

అని నారదుండెతింగించి చనిన దానవుండు వంచముఖు నభిముఖుం 

జేయందలంచి. 418 

బలునిష్టనసుర నిజతను 

పలలము ఖండించి చి తభానునిలో ని 

శ్పలు(డైె వల్చి వీదప(దన 

తల యని ఖండించి వేల్య(దల(చిన యంతన్. 419 

హరు(డు |వనన్ను డుగా(దన 

కరమూనిన వానిశిరము ఖండము లె యి 

ద్ధర(బడుంగాకని వేండిన 

వరమిచ్చిన హరునియందె వంచనమెజయన్ . 42() 

అతని శిరంబువై దనుజుండు కరంబిడందలంచిన హరుండు ఖీతిం 

బరువెతెనంత. 421 

వటు(డై హరిలంబశిఖా 

వటు(డై చనుదెంచి దైత్యవరునింగని నీ కే 
మిటికింబరువిడనని త 

త్కుటిలత్వము దెలియ మాయ(దొల(క(గ(బలికెన్. 422 
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శిరమంటివి కరమంటివి 

వరమంటివి హరుండుపల్కు వచనంబులకుకా 

ధరలో నిల్క_డగలదే 

ఫరులవలెన్ నేడు నిను ;భమయించె( గదా. 428 
lh 

అని పలికి దనుజవంచనా కరణచతురుండైన యచ్చ|కి శాంబరీ 

వ్మిభమంబు(గల్పించి దనుజుని శిరంబునం గరంబిడు కొనంజేసిన 

వాడు భసితంబయ్యు, హరిహరులు సంతసిల్రిరంత . 424 

జల తో “” yp ~~ జ్య 

అరధుసుడు సుఖదను గొంబావుట 
(te 

చోరులు [బాహ్మణ సుగభులు 

థీరత హరియింవ వాటి(దెచ్చుటక్రై గో 

తారిత నూజు(డు శ స్తా 

గారంబున కరిగి మదికి(గడు భయమొదవన్. 425 

పాంచాలి సహితుండైన యుధిష్టిరుంగాంచి గాండీవంబును నక్షయ 

తూణీరంబులుంగై కొని యానవ్యసాచిచోరుల భంజించి నారదముని 

కృత మర్యాదా[కమంబునం దీర్ధాచరణంబు సేయుచు భికుక వేషంబున 

ద్వారక చేరి బలభ(దానుమతంబున, దద్భృహంబునకెంగి. 426 

ఒక సొగసొక సింగారం 

బొకవయ్యారంబు మజయ నొప్పులకు ప్రై 

మకరాంకు శ స్ర్రమన(గా( 

[బకట(శ్రీందగు సుభద భ క్రింగొలువన్., | 427 

కనిమోహాంబుధి(దెలుచు 

ననురూపార్థుండు పార్టుండాబాలిక చె 

మనమువ్యిళ్ళూరం బె 

కొన సమయాంతరము గాచికొనియుండె6 దగన్. 428 

ఇట్టుండి కృష్ణానుమతంబున నుభ దందోడ్కొ-ని నిజపురంబునకుం 

జనియె నంతనొక. నాండుత్సవంబున నున్న మునులు మూర్తితయ 

వరిక్షనేయ భృగువునంవిన. 429 
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నలువంజెరిభృగుండు మత్తునిగతిన్ వర్తించ రోషించి యా 

కులు(డౌతద్దుపొణుంద్యజించి వడిభర్గుం డాసియామెటిని 
శ్చలతంగాంగిటి(జేర్చ వచ్చిన ను పెక్షాదృష్టి దానుండ ను 

జ్వల శూలంబున| గువ్వ(బూనునతనిన్ వర్ణించి వేగంబునన్. 480 

వెకుంఠమునకు(జనిముని 

వెకుంఠుని(జూచి కనలి వక్షము(దన్నన్ 

లోకోత ర చరితు(డు హరి 

యాకర్మందివతిపాద మల్టన యొత్తెన్. 481 

ఒ త్రినసీవే శుద్ద స త్త్యమూ ర్తివని జనార్ద నుంబశంనించి మగుడి చను 

దెంచి భృగుండామునీశ్యరులకుదద్భృతాంతంబంతయునెటింగించె. 4కి2 

పరమ శుభాకారు.డు శ్రీ 

వరుండే సత్త్వనిధి | బహ్మవాసవముఖ్యా 

మరవిభు(డు కృపాంభోనిధి 

యరయంగ నొన(గున్ ధనాయురారోగ్యంబుల్. 488 

అని తలంచి [ప్రమోదంబందిరంత.. 484 

ద్వారకలో శ్రీకృష్ణుని జీవితము 

దీపిత శ్వేతాంతరీప |వతీకాశ 

" వ|జసంస్థావిత వ్యపవలయ 

యరుణాశ్మ వ ఢూర్య హరినీలగో మేధి 

కావూర్ణ చతురుచ్చగోవురాఢ్య 

(పత్యగ్దిశా సాగరాంతి కృ[త్పాగ 

వాగు త్రరదిశాను వ ర్రిఖేయ 

యభితశుకచ్చదాత్యచ్చ నచ్చాయని 

రం[ ధతరారామరజ్యమాన 

యజరలావణ్యరూప జనాస్పదంబు 

[వతి దినోత్సవ సేవ నాగత నుపర్వ 

యానకషణోత్ట మణిరజోత్యంతపూర్ణ 

రంగవల్లిక ద్వారక రాజధాని. 485 
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నిరుపను దివ్య మాణిక్య రాజత్సహ 

(నస్తంభ జృంభవిరాజమాన 

స్థావితానంత భాన్నరమండలాయమా 

నాంచిత రత్నకుడ్యాభిరామ 

తారకాస్వీత సంధ్యారుణా భోద(గ 

చారుముకాంక కాంచన వితాన 

పరభయస్థావితానురవరామృత హేమ 

కుంభ వి భాజి విజృంభ కలశ 

. ఘన ఫణామణి కుండలాకార శేష 

భోగి నిరుపమ స దత్న పుంజవేది 

చంద కాంతోరు సోపాన నమరికాభ 

సౌధ వరలక్ష్మి యప్పురి చాలమించె. 486 

ఆ సౌధంబు చుట్టును మందార పారిజాత నంతాన కల్పవృక్ష హరి 

చందన చందన చంపక నాగవున్నాగ మాధవీ కంకేశీజంబూ జంబీర 

ఫల వూర చూత పనన నాళికేళ కవిస్థామలకీ [ప్రముఖ నానాభూజరాజ 

విరాజమాన ఫలకుసుమ సంపత్సమృద్ధ మహోద్యానంబును దాతశామాల 

మాలతీ మల్లికా లవంగ లవలీలతావేల్రితంబై నూర్యరశ్శ్మి సోకక నీరం 

ధమై మెజయ, శుక వికశారికాముఖ్య నానావిహంగమ మధుర కూజి 

తంబులు వీనుల విందుసేయ( గెలంకుల( గొలంకులు నానారత్న సోపా 

నంబు లమర (జుట్టును కర్పూరకద లికాత వస్యిని సుత ఘనసార 

ఖండంబులు జలంబునంబడ్డ సౌరభ్య శై తృ్యమాంద్యంబులు గలిగి 

మలయానిలంబు విసర రాజహంస కలహంస బకచ।|కవాక కౌంచాది 

నానాజల పక్షికులంబు పద్మ కుముద కల్హార హల్ర కెందీివరషండ 

మండితతరంగ మాలిక పై విహరించు నందునపుడు కృష్ణుండరుణో 

దయంబున నంతఃపురంబున మల్కా_ంచి మంగళస్నానంబుచేసి దివ్యాం 

బరంబులు ధరియించి కసూరితిలకంబులు దీర్చి సంధ్యావందనాగ్ని 

హో తంబులాచరించి భూనురులకు గోహిరణ్యరత్న వస్తాద్యనంఖ్య 

వస్తువు లొనంగి తాంబూల ఫలపుష్పంబులు సమర్పించి యప్పుడు. 
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వ జంబు తళుకుల వన్నెలు జెళ్లకించు 

దంతముల్ చిబునవ్వుతళ్కులన 

ముఖసౌర భా|ఘాణమున కాభిముఖ్యంబు( 

జెంది రాణించు నాసీకము మెజయ 

మకర కుండలకాంతి మండలంబులచేత 
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(ip "కరాంబుజాత అన భుజములు అడ 
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కాంకితంది న పదములు నతిశయిల్ల. 

కాంచన నవరత్న ఖచితకోభన నవ్య 

దివ్య కిరీట ముద్దిప్త నీల 

కుంతే లంబులు శుభ కుసుమముల్ నవమణి 

కాంచి కాంగదహార కంకణములు 

అరుణోవలాంగుకీయకములు సామ 

గానారవ మంజు మంజిరములును 

బావన వైజయంతీ వనమాలికల్ 

శ్రీవత్స కాత్ఫుభ చిహ్నములును 

. చారు పేతాంబరము శంఖచ[క శార్డ 

ముఖ్య దివ్యాయుధములు నముజ్జ్వలాత 

సీనుమోల్డాన కాంతియు( జెలంగ శౌరి 

యర్హచింతామణీ పీరినధివసించె. 

ఇవ్విధంబున సేవసేయు నుచితజనంబులలోనున్న సమయంబున. 

వై దూర్య ము|దికల్ వ|జతాటంకముల్ 

కలుకైన పచ్చల కంకణములు 

గిలుకు మట్టియలును గెంపుల మేఖలల్ 

సొగనైన రత్నాల మొగపుతీగె 

సింగార ములుచిల్కు సీమంత తిలకంబు 

చొక్కపు ముత్తెపు ముక్కరయును 

వెన్నెల నిగ్గుల వెద(జల్టు చేలంబు 

తగటుచేసిన మంచి బవిగువురవికె 

hah 

489 

440 



Gd 9) 

రూ ళ్ 

' 
yn 

(Ye 

GJ పం 

నారదీయవు రాణము 

Sn 
బెళుకు. జూపులు చిజునవ్వు వెలయవచ్చి 

సఖులు గొలువంగ్ రుక్మిణి శౌరికడకు. 

పసి(డిత కళ్కు_ల|వా(త పనులతో సిరిగుల్కు 

చిలుకు చందురుకావి వలువగట్టి 

నునుము త్రియములు గూర్చిన వచ్చపట్టు ర 

వికె చన్ను (గవడాలు వెలయ. దొడిగి 

మొగు లుపై మెటుయగు నా సొగను నంపెంగ [తై 

న్న నదండంగీలు గంటున ఘటించి 

ఇ ఓ య కల నా ప మ్మోము బంగారు తమ్మివై త(టినా( 

బొలువాదు కన స్తురి బొట్టువెట్టి 

ei 

. యసమ శరుతూపవులై చూవులెనంగ. బాద 

కంజముల నందియల్ ఘలుఘల్లుమన(గ( 

జెలులు గొల్వుంగ శృంగార మలర వచ్చె. 

జ; కిచెంతకు సణసీమ న సత్యభామ. 

కంకణంబుల కెంపు గములు దాడిమ విజ 

ముల(బోలు కీరంబు లెలమి(జేర 

నలకభారము మేఘమని తలంపుచు వెంట 

జాతకంబులు వెమచెత (దిరుగ 

ముఖపద్మ సౌరభంబులు దిక్కులను నిండ 

మకరంద కాంతబంభర ముతెనయ 

నందియలంగూడు మందయానముచూచి 

యంచలు నడనేర్వ నరుగుదేర( 

. జారుకుచకుంభయు క్ష కస్తూరికావ 
టీరకుంకుమ వాననల్ ధారుణీన 

థి 

అంబు నిండంగ బెళకునే తంబు అలర 

జాంబవతి వచ్చె నా యదుస్వామికడకు. 

. కనక వర్ణాంగరె ఏఖయు.( గనకపటము 

కనక మాణిక ర్య భూషలు కనక శుకము 

కనక కలకోరు కుచములు గలిగె నిలువు 

కనక మై మితవింద యక్క_డ (జెలంగ. 
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. ధవళ నవవుష్ప మాలికల్ ధవళశపటము 
దవశపహాిర గుళుచ్చముల్ ధవళరత్న 

వివిధ భూషణములు దాల్చి ధవళనే్నతి 

నాగ్నజితి వచ్చెరాయంచ నడలతోడ. 

భ| దవరదంతి కుంభోరు భార సార 

భద చారుపయోధర భదనిలిచె 

భ|దములు కన్నుగవయందు( బరిఢవింప 

భ|దదారులతాసౌరభములు మెజసి. 

ఈ క్షణ కల్పిత వరశుభ 

లక్షణయె నవకశా విలానశ్రీలన్ 

సావాన్మన్మథ సాయక 

లక్షితయె కృష్ణుకడకు లక్షణవచ్చెన్. 

గండుతేటులవంటి కల్కిముంగురులును 

బేడినలనుబోలు బెళుకుకన్ను 

లంబుజంబుల'. దేటయె మించు నెమ్మోము 

'ఫేనంబు జిగి దలపించునవ్వు 

వరతరంగంబులె వలనొప్వు బాహులు 

శంఖంబె యనియెంచ. జాలు గళము 

మంజులావ ర్రంబు మన్నించు సాభియు 

నెకత (శ్రీమించు జఘనలీల 

. కమరముల నీను మీగాళ్ళు గలిగి నూర్య 

బింబ సన్ని భ రత్న కల్పిత విచ్శిత 

కందుకము(బూని నవ్య శృంగార రేఖ 

పొందుదగ. జ[కికడకు కా?ందివచ్చి. 

కల్చక వల్లులో కలికిరాయంచలో 

కాముని శరములో హేమలతలొ 

కస్తూరి మెకములో కపురంవు( దిన్నెలో 
చక్కె_ర బొమ్మలో చం దకళలొ 

మరువంపు మొలకలలో మాణిక్యక+కలో 

చిత్తరు |[వతిమలో చిలుకగములొ 
సంపెంగ దండలో చందనశాఖలో 

శృంగార రసములో సిరుల గనులొ 
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తే. గీ. యన(గ( బదియాలు వెవురయ్యబ్దముఖులు 

చారుకుచభార కచభార జఘనభార 

భరవిలాస కళాకలాపములతోడ 

నబ్దనాభునికడనిల్ని రందమంది. 449 

వ. మజియు జ్ఞానానంద స్వరూపానంత కల్యాణ గుణామృత సాగరో 

భయభూతి నాయక సమస్త చిదచిద్వస్తు శేషీభూతుండునై న నమ్ము 
కుందుండు దివ్యమాణిక్య సౌధంబున దివ్య చింతామణి పీఠంబున, 

గోటిమన్మథ లావణ్య శుభాకారుండును, గరుణాంతరంగిణీ చారు విశాల 

నేతుండును నున్నత నాసి సుకుమార కపోల శుభాలంకార కర్ణ విరా 

జితుండును, శరత్కాల ధవళ చంద |పకాశ మందహానుండును, 

భక్షజన రక్షణాభయహస్తుండును, జారువక్షన్థల శ్రీవత్స కౌస్తుభ 

మాణిక్య మౌక్తిక విచిత వై జయంతీ పుష్ప తులసీ వనమాలికా 

ధరుండును మహావ ర్ర గంభీర నాభియు, దివ్యచందన సౌగంధ వాసి 

తుండును గంజకింజల్క [పకాశపతాంబర ధరుండును భక్తజన హృద 

యాంధకార నివారక శ్రీపాదనఖ చం|దికా వికాసుండును, దివ్య 

మాణిక్య ఖచిత కిరీట మకర కుండల గ్రై వేయక హారకంకణాంగుళీ 

యక మేఖలా నూపుర ధరుండును గోటినూర్య [పకాశ మానుండును 

నైయుండి శేష శేషానన విష్వక్సనాదులును నిజమూర్తులు దాల్చిన 

దివ్యాయుధంబులును గొల్వ నివ్విధంబున మాణిక్య స్తంభ నహసో 

జ్వాల మంటపంబున విలసిల్లి శ్రీభూనీశాంకలీలలై న రుక్మిణీ జాంబవతీ 

సత్యభామా మి|త్రవిందా నాగ్నజితీ భదాలక్షణా కాళిందులు షోడళ 

సహన రాజకన్యలు విచితాంబర భూషణ దివ్యగంధ్ర దివ్య మాలికా 

లంకృత శోభనాకార రేఖల. బయోధరంబు చుట్టును గర చరణాద్య 

వయవంబులు దాల్చిన |కొక్కా_రు మెజుంగులోయన యౌవన విలాన 

వి|భమంబులు మెబియింవుచు( గొందజు శుభ గంగాతరంగ శృంగార 

మంగళ [పదంబులగు చామరంబులు వీవ( గొందజకలంక పూర్ణ 

శశాంక మండలసహ్మసంబులై దీవించు ధవళాతప్మతంబులు పూన 

గొందలణు నానా రత్నపా|తల నీరాజనంబు అర్చింప( గొందజు సనాళ 

సువర్ణ కమలంబులు దిప్పుచు మెజయించ.6 గొందబు నవరత్న కందు 

కంబులును గునుమ కందుకంబులును నానా విచిత ఫలంబులును 
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ణా 

గరంబులం గలించి యొక వింతయొయారంబు చూప గొందణు 

నవరత్న కిలిత కంకణ హస్తంబులవై శుకశారికాదుల నిడుకొని హరి 

నామాంక మధుర గీతంబులు వాడింప( గొందజు తాంబూల పేటికలు 

వహించుకొని య్మగంబున నిలువ( గొందజు కర్పూరాగరు ధూపంబులు 

వాసింప నివ్విధంబున నొడ్డోలగంబై యుండ నమ్మండపంబు దగ్గర 

సనకననందన సనత్కుమార సనత్సు జాతులు సోోతంబులు "సేయ. 

దుంబురు నారదాదులు మధుర గీతంబులువాడ, [బహ్మరు దులు జయ 

జయ స్తవంబు లొనరింప నిం దాద్యష్ట దిక్పాలకులు సేవింప రంభో 

ర్వీ మేన కాద్యవృర స స్రీలు నృత్యంబులు సలువ వందిమాగధ 

రూపంబులననంత వేదంబులు కై వారంబులు సేయ సిద్ధ సాధ్య గరుడ 

గంధర్వ కిన్నర కింపురుష యక్షాది నకలదేవతలు గొలువ నంగ వంగ 

కళింగ మరు కాశ్మీర కాంభోజ శక కుళింద మద గాంధార కేకయ 

|దవిళ వరాట ఘూర్జిర సింధు భోటలాట విదర్భ నిషధేశ్వ రాదులైన 

రాజులు పార్శ్వంబుల మెజయ నుద్ధవ్య్శాకూర సాత్యకి చేకితాన కృత 

వర్మ భీమార్జున నకుల సహదేవ వద్యుమ్న సాంబ ముఖ్యానేక బంధు 

వర్గ కుమార వర్గంబులు నువర్ణవెతహస్తులై బరాబరులుసేయ నివ్విధం 

బున శ్రీకృష్ణుండు నిత్య మహోత్సవంబుల భ కజనులకు ననిష్ట 

నివృత్తియు నిష్ట పాప్త్రియు నొనంగుచునుండె నమస్త శ్రీలు 

మెజయ. 450 

షష్ట్యంతములు 

ఏవంవిధ శుభగుణ ల 

శ్ష్మీవరవాస్తునకు నుగ చేదివతి మహా 

గోవర్ధన శన్తునకు౯ 

గోవర్ధన ధారణానుగుణ హనస్తునకుకా. 451 

బృందావన తులసీ మక 

రందాంచితలాన్య హేతురంగునకు ధృతా 

మందా ప్త తురంగునకుకా 

సంధాతారాతి వీర చతురంగునకుకా. 452 
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"క. ఉన్నత శుభ రేఖాంచిత 

పన్నత నురలోక సార్వభామున కురునం 

పన్నా నటదా[గహ కిం 

క జిత భౌమునకుక. 453 

క. సంగర రంగమహోద్భట 

రంగద్దాంగేయ సంగర వినిర్యాహా 

భంగ సహ।సారధృతికి 

మాంగల్య కలావిలాస మహికాకృతికి౯ా, 454 

క. ముచికుంద వరదునకు నతి 

రుచి కుంద ముకుళ వికాస రుచిరదనునకుకా 

కుచర సరోష. నిథాటీ 

కుచరన పానామృతైక గుణ భరితునకు౯. 4ర్ర్ 

వ. నమర్పితంబుగా నా యొనర్పం బూనిన నారదీయ వురాణమునకు( 

గథా |ప్రారంభంబెట్టిదనిన. 456 

కథాపారంభము 

మునులు నారాయణుని సందర్శించుట 

వకుళ పున్నాగ కేత్రకినింబ జంబీర 

పనన బిల్వక విళ్ణ బదరికా క్ర 

దంబసాలార్జున దాడిమీనారంగ 

మాతులుంగ లవంగ మరువక్నామ 

ఖదిర భల్ణాతకీ గాలవచందన 

పారిజాత నమేరు పారిభ|ద 

దారు శిరీష పాటలి తాశజంబూ త 

మాలయూరీ కుందమదన చంప 

తే. గీ. కాది నానా మహీజ సమగ మంజు 

మల్లికా కుంజ పుంజ నిర్మత్సరో గ 

సర్వ సంతాన సంతత్నాశయ విశష 

గణ్యమైనట్టి నై మిశారణ్యమునను. 457 

em 
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కవిల వసిష్ట మార్క_ండేయ కశ్యప 

కౌశిక శౌనక గౌతమాశి 

జమదగ్ని మను కుంభజాత భారద్వాజ 

వాల్మీకి భార్గవ వామదేవ 

జాబాలి కుత్స వె శంపాయన [కతు 

దక్షవులన్త్య మౌద్దల్య పులహ 

గర్ల పిప్పల జహ్ను కణ్వ పరాశర 

శుక దాల్భ్య గాధి కుళికమృక ండు 

. వత్సరోమళ శారద్వ తౌత్సరేఖ 

గాలవ వ్యాస వరతంతు కదవదండ 

వర్వతాంగీరనదోణ బైధచరక 

శృంగి ముఖ్యమహాముని | శేణి యవుడు. 458 

అనుపమ మతి నేకాంతం 

బున నందలు( గూడిపోయి బోధకళా కో 

భను ఘను నారాయణు నా 

ద్యుని. గని తా బదరికా!శ మో త్తమసీమకా. 459 

కని వేదపఠన వరాయణుండైన నారాయణునకు దండ(పణామం 
బాచరించి నరునకు వందనం బొనర్సి వినుతించి యిట్టనిరి. (ప్రతి 

యుగంబున మౌనివై జనియించి విష్ణుభక్తి వెలయు నిన్ను నేమని 
వినుతించువారము ; (ఫ్రీ నారాయణ సర్వవెదార్థ తత్త్వ నిర్దేతవు 
సివేయని స్తుత్యుండును స్తవవియుండునునగు నతనితో మజియు 
నిట్టని వినుతించి రప్పుడు. 460 

తే. గీ. స్వామి నారాయణరమేశ చ|క్రహ స్త 

శ్థార్రి [మొక్కె.దమయ్య మీ చరణములకు 

సర్వశేషివి సర్వ రక్షకు(డఏీవె 

యీవుదక్క_ంగ( బరమాత్మ యెవ్య(డరయ. 461 

జననీ జనక సహసం 

బునకంటెను వత్సలత్యమున జనులకు జీ 

వనమైతి వన్మదవలం 

బనమయ్యెకా నీదుకరుణ పరమాత్మ హరీ. 462 
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భవ సంతాప హరు శ్రీ 

ధవునిన్ను భజించి పరమ థామములో గౌ 

రవమంది నిత్యసూరి 

[పవరులతో( గూడియుం[డు పావన మూర్త్తుల్. 468 

శరతూలంబనలంబుసో (కినయెడన్ నందగ్గమై పోవున 

ట్టురుదుర్వారత రౌఘజాలములు మాయుకా సన్ను సీక్షింపనో 

పరమోత్తంస రమాధినాధ కరుణాప్మాత |వనన్నాత్మ దృ 

క్చరిపూ ర్తిజమము( జూడు మీపదము సంభావ్యంబుమా కెప్పుడుకా. 464 

అని వినుతించు ముసీం|దుల( 

గనివురుషో త్రము(డు వారి(గరుణించి సుశో 

భన మధురవచోవి స్తర 

మున(బలె.( దదీయ హృదయములు గర (గంగకా. 465 

స్వాగతంబే మీకు సంయమివరులార 

సుఖముమీ కే మిమ్ము( జూచినపుడె 

యానందమందితి నరయ మద్భక్తులే 

మ|త్సాణములు జగన్మహితయోగి 

వరజన గ్రవ్హులు వాత్సల్య గుణనిధుల్ 

పరమ లాభంబ తతా ప్తి విమీకు 

యుష్మదాగమన మహోద్యమంబునకు(గా 

ర్యంబెణింగించు(డత్యంతభ క్తి 

సం|శిత తాణమునకు నై సకలరూప 

ములు వహింపుదునని కృప. బలుకవారు 

ఘనుంబరాశర నూనుని( గాంచి సన్న 

చేసి నియమింప నమ్మా నిసింహు(డనియె. 466 

స్వామీ ః నీయష్టాక్షరాత్మకం బై బెన మం|తంబు పరమ మంతంబు తన్మం 

(తోపదేష్టవు సీవుగాన నేము నీ శిమ్యలము. దేవదేవుండవు నీవె. 

సరుండవునీవె. తల్లివినీవె. తం డ్రివినీవె. శ్రీమన్నారాయణా: సీకం టె 

బరమ బంధుండు 'సలతే. ఎజు(గని యది యెజింగించుటయు! [బవ 

ర్రింపంయేయుటయు సీకే తగును. నీవే సమర్థుండవు. సర్వ్యంబు సీచేతనే 

తెలియవలయు. పరమధామంబులలో దోషనిర్ము క్షం బెన స్థానంబెయ్యది 

యని విన్నవించిన భగవంతుండిట్టనియె. 467 
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నారాయణగిరి మహత్యము 
నారాయణ గిరియన నం 

సారార్టవతారకంబు సహ్యగిరికి. దూ 

ర్రైరహి(దగు నొకగిరి వు 
ణ్యోరుస్థితి సహ్య నందనో తరసీమకా. 

అది దక్షిణదేశంబున. 

[దిదశులకు నగణ్యమై నుతింప(గ వెలయుకా 

విదిత భవ దుఃఖసాగర 

తే. గీ. 

వ. 

తే. గీ. 

ఆ.వె, 

పద సేతువులైన శృంగవటలంబులచేకా. 

కర్మలాలను.డైనట్టి ఘను(డు తద్ద 

రాధరంబున మాధవార్చనముబేసి 

తపము. గావించెనేని యుత్తమ పదమున 

సతత సంపూర్ణ కాము(డై సంచరించు. 

ఉిపదేశంటొనరింపనే నిలుతునయ్యుర్వీ ధరాగంబునం 

ద పరిచ్చిన్న నమ స్తధర్మ హృదయంబామ్నాయ నల్టోచనం 

బవవర్గ పథ మాంకురంబు ముని విద్యాతత్వ సర్వస్వమ 

.ర్రపవి్శితంబు దఠలింప నగిరియె లోకంబుల్ పళంసింప(గకా. 
బొ ౧ 

468 

469 

4T0 

లీ 1 

దక్షిణోత్తర భేదంబున నాకు రెండా శమంబులుగలవు సర్వోత్తరంబులు. 

ఆధిక్యంబున నదియ నర్వోత్తరగిరియగు గుణ్యతయ భేదంబున నరుల 
కుం |బకృతి భిన్నంబైన నారాయణాది నిష్టలకు రజస్తమో గుణం 

బులు లేవువినుండు. 

జగతి శ్రీరంగమున శేషశై లమునను 

బదరికా[శమ వీమను బరమపదము 

నందునే వేడ్క జనియించునట్టివేడ్క 
అధి 

యమ్మహాగిరి నాకు. దథ్యమున(గలదు. 

శేషవృత్తి నడుచుశేషండయ్యది న 

శేషశేషియై విశేషమందు 
శ్రీనివానునకును శేషాశనముఖుల 

తోడ సేవసేయు నాండునేండు. 

s—6x 

472 

478 

474 
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ఆ.వె. ఆదిమై ననంతు(డయ్యె లక్ష్మణు(డయ్యె 

తే, 

తే. గీ. 

తే. 

తే. 

cfr 

గీ. 

గీ. 

గీ. 

నంతట బలభదుండయ్యెనింక ( 

గలియుగమున నొక్కు ఘనయోగివర్యుండు 

గాగలండు దేవగణములెంచ. 4/5 

రామకృష్ణులు నన్ను సిరంతరంబు 

నచట(బూజించి కొలువ విఖ్యాతమయ్యు 

జగతి నగ్గిరి యాదవ శెలమన(గ 

శేష శుభమూర్రిని సహ।న రిఖర ములను. 476 

వె కుంఠాద్యచ్యుత స్థాన లోకసారంబై న యాయదు శెలంబు "సేవించిన 

సమస్త మదీయ స్థానంబులు 'నేవించినయట్టగు. ల్స్ 

ఆద్యులగు శేష శేషాశనాదులై న 

పరమ వెకుంఠవాసు లాపర్యతమున( 

దిర్యగచర స్వరూపముల్ తెలివి దాల్చి 

సంతనంబున' [బేమవ ర్తింతురెలమి. 478 

అందు( [బాకృత మనుజ మృగాండ జాది 

సముదయంబుల. గొంత దూరమున. గాంచి 

ఘోర దుర్వార యమభట కోటులెల్ల( 

దొలంగి|మొక్కు_చునవు( డెగుదురు భయమున. 479 

యాదవ్వాదికినేంగెద ననుచు నాత్మ 

యందు నూహించు నరు(డు నిత్యము వసించు 

నట్టి దేశంబు చొర(గ భయంబునొంది 

దూరమున కే(గుదురు యమదూతవరులు. 480 

అటుగాన మీరలయ్య|దిచె( గల్యాణ 

తీర్ధంబగలదు నాతీర్థమునను 

బుద్ధిమెముని(గి సమిద్ధ భవాంభోధి 

దాపెద రదియె వుణ్యతరధామ 

మావుష్య.రంబు సురావగాయమునలు 

వ్యాపించు నయ్యది నణ(గు [బహ్మ 

హత్యాది పాపంబు లధిక నాస్తిక కృత 

ఘ్న మఘ విఘ్న|పదామ్నాయ పాశ (ద) 
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తే, గీ. 

Gb om: 

తే. గీ. 

తే. గీ. 

నారదీయపు రాణము 

దూషక వరాంగనానక ధూర్తపరధ 
నావహారక పాప భేదానుర క్త 

పరవి నిందా నిజస్తుతి [పవబులేని 
ముక్తులగుదురు దోషనిర్ముక్తులగుచు. 

పాషండ శాస్త్ర తత్పరులు శూదాన్నభ 

శకులు శునక వరాహక్ళకవాకు 

రక్షకుల్ కర్మ విక్రయపరుల్ |శ్రాద్ధభో 
కలు [గామయాచకుల్ దైవతస్వ 

హరులు దుర్గర్యదంభాది సంయుతులు ని 

రంతర కనకవా సాభిరతులు 

రాజ సెవై కకర్మఠులాత్మ కన్యకా 

వికయపరులు దుర్వర్త చరులు 

. కాకవృత్తులు గోక్టేశ కరణవరులు 
విపనిందక హరిభక్తి విరహిత శర 

కరాగత [దోహవృష విధవాసుచిత 

ముఖులు దద్దిరి సేవించి ముక్తి గండు. 

[పబలతర మైన తద్దిరీం ద్రమున కనతి 

దూరమున. బుణ్యసంపదపారమహిమ( 

బర(గు నరసింహ భూధర [ప్రవరమతి వ 

వి|తు( గాజేయు( జూడనప్యాతునై న. 

ఆ యెడ నతిభ క్రివరుం 
డెయా (పహ్హాదు( డతిగుణాఢ్యుండు నులభో 

పాయకృత నిఖిలలోక 
[శేయంబుగ నన్ను శ్రీనృసింహుని నిలివెకా. 

అఖిల లోకోన్న తంబై న యన్న గంబు 

మీ(ది కెక్కిన మనుజు( డమేయదుర్ని 

వార సంసార సాగరావ ర్రములను 

మును(గ(డెన్న (డు తన్మహాఘనతదెలిసి. 

కలదొక యశ్వళ్థమమృత 

ఫలమై కల్యాణ తీర్థ వశ్చిమసీమ 

న్థలిని(జతుర వర్ష దమై 

యలఘుతర జ్ఞానదార కాహ్యయమగుచుకా. 

481 

462 

488 

484 

485 

486 
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తే. గీ. అంబరీష వికుష్న రుక్మాంగద శుక 

A 

ర్ట 

3 

రసి 

తే. గీ. 

. వె. 

పుండరీకులు మున్ను దద్భూరి సౌఖ్య 

మనుభవించిరి తద్భక్త జనుల కేవ 

రకు నిజస్థానమది రమ్యమకలుషంబు. 

హొగడిన వరాహమూర్రగు 

భగవంతుని భూమి(గాంచి పరమరహస్యం 

బగు శోకద్వయమచ్చటి 
(ఆత) 

నిగమశిఖార్థ యుత ముకా మనీషనొనంగెకా. 

ఆ వరాహ చరమ కోకంబులు రెండు నివి: 

స్థితేమనసి నున్వ్యసై శరీరే సతియోనరః 

ధాతుసామ్యేన్థితేన్మర్రా విశ్వరూపంచ మామజమ్. 

తత స్తం్యమియ మాణంతు కాష్ట పాషాణ సన్నిభమ్ 

అహం స్మరామి మద్భ క్రం నయామి పరమాంగతిమ్. 

అదియె వైకుంఠ వర్ధనంబన6గ. దగిన 

యనఘమగుయోజనద్వ్య్వయమన్ని యెడల. 

దన్మహాశే[త మెంత పర్యంత మకీ 

గోచరంబగునది వేగం గూర్చుముక్తి. 

అందానందమయంబనా నొక విమానాగెనరం బొప్పు శ్రీ 

కందంబై వరిశుద్ధ సత్తృమయమై కల్యాణమై [మొక్కి_నకా 

జిందుకా బాపములంట( దాపము విసర్జించుక [బశంసించినజా 

గుందుం దుష్టరజ స్తమోగుణ నిజాంకూరో[గ సంసారముల్. 

ఆది కృత యుగంబునందు వెకుంఠ మ 

ధ్యముననుండి తానె యరుగుదెంచె 

నవ్విమానరాజ మౌరమత్పంకల్ప ' 

మహిమలోక సజ్జన హితముగను. 

రిం 

487 

488 

469 

490 

49 1 

492 

విమాన పక్చాద్భాగంబున( [బాకార మధ్యంబున నుదర్శనమును 

లక్ష్మి యునర్యకామంబుల నిచ్చుచుండు మతియును. 498 
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చ. 

తే. గీ, 

నారదీయపురాణము 

మనుజుడు తద్విమాన వరిమార్దన సేచన ధూవదీవ మం 
డనము లొనర్చెనేని పకటస్థిత మె ధవళాతవుత ఏ 

జనచతురంతయాన ధననంపద [కొన్ పుత ప్యౌత వ 

ర్ధనమున. జ[కవర్మియయి ధారుణినేలి విముకు(డౌ (దుదికా. 494 
0) 

ఫాలభాగముననె పరమ భాగవత స 

త్రము లూర్థ్వ వుండ మత్యంత నియతి 

ధరియింతు రవయవస్థలముల నన్యంబు 

లందునేనివహింతు రతిశయమున 

వారి సంశుద్ధ భావంబు విలోకించి 

వెజతురు దానవుల్ మతియు(|బేత 

భూత విశాచో[గ బేతాళ జాతులు 

నిలువ ర్మగంబున నివిడశ క్రి 

దెల్బదీవి నిశ్వత మృత్తిక హరించి 

తెచ్చి మచ్చాసనంబున దివ్యనగము 

నందు ఖగభ ర్త యొకగని నదియొనంగె. 

దన్మహత్యంబు సెప్ప( జితంబుగాదె. 495 

సత్త్వ వకృతిశుద్దమృ త్తికయు శుద్దముతద్దివ్యస్థానంబును శుద్ద సత్త 

మయంబు. 496 

యదుశైలా[గ శిఖాంతరంబున  జగంబౌనెననం గామిత 

వదయె నిర్ణ రధార యొకటి |వదీప్త శ్రీ మహాపావగ 

ర్యదయెలోకములెల్ల నెన్నికొన(గా వైకుంఠ గంగాఖ్యయె 

పొదలున్విష్ణు పదంబునకా వెడలి యీ భూమిక విజృంభింపుచుకా. 497 

యాదవ శైలము _- అచటి విశేషములు 

త త్తీరా వానంబున. 

దత్తాయ స్నానదాన తర్పణవిధులుకా 

దత్త త్త్వసో[తంబును 
విత్రస్థితింటేసెనేని చేకురుఫలముల్. 498 



సీ. 

తే. గీ, 

తే. గీ. భక్రిసార మహాయోగి భర్త మత్స 

నారదీయపు రాణము 87 

ఆ (తివికముని పాదాంభోరుహంబు పం 

కజసంభవు(డు మున్ను గడిగినట్టి 

తద్వారి ధార యంధకవైరి వరమౌళి 

మాలికయై నేల [వాలకున్న 

వైకుంఠ నగరాధివానులు కృష్ణ త్రీ 

ర్ధ్థాభిలాషం బాత్మయందు( బొడమ 

విరజాజలము.దెచ్చి తిరుగ( దత్సాదాంబు 

జాతంబునకును నంక్షాశనంబు 

"సేయ! ద త్తీర్ధ మెల్ల నీ శిఖరరాజ 

పార్మ్యమున( |బవహించి సువర్ణ పర్వ 

కల్పనాశ క్రి వైకుంఠ గంగయన(గ 

సిద్ధ న సంక కల్పులెంచ. (బసిద్ధి( గాంచె. 499 

దాంబుజస్తోత పాతు డత్యంత నియతి. 

దత్తటంబుననన్ను. జిత్తమున నిలిపి 

ధ్యాన మొనరించి వెకుంఠ ధామమందిె. 500 

మణీయు నావై కుంఠ గంగాతీర్థంబు వై( [బోకించుకొనినకా గామాది 

దోషంబులు దొలంగి శమదమాది సధుణంబులు సంభవింప నపవర్షంబు 

నొందించుటంజేసి యది యుత్తమ స్థానంబుగదా : ఆ నయన 

స్థానంబున నారాయణ [హదంబను పుణ్యతీర్థంబుగలదు. త త్తీరంబునం 

బునశ్చరణం బొనర్చిన వేగంబె చుంతసిద్ధియగు. తద్దర్శన మాతం 

బునం గ్లశంబులడంగు. తద్ద్యానంబు జేసిన విముక్తుండగు. విషు 

చిత్తుండు నారాయణ పదద్య్వయ శరణాగతుండె యచ్చట పరమ 

ధామంబుచేరె. నారాయణ [హదస్నానంబున నరకాంగారక నాశన 
మండు. అందున నంత్యంబున హరిన్మరణంబు సేయ బుద్ధివొడమించు. 

ఈ నారాయణ  |హదంబునకు దక్షిణంబున(6 గల్యాణ తీర్ధంబునకు 

నుత్తరంబున( బారాశర తీర్ధంబుగలదు. మన్నియోగంబుచే మద్భక్తుం 

డగు పారాశర్యుండు విష్ణుపురాణంబు( దత్తటంబున రచియింబె. దాని 

దక్షిణదేశ సులు మై|తేయకుండంబం|డు. తచైలో త్తర భాగంబున 

యజ్ఞవృకు పరీతంబై యాదవ మహానది [ప్రవహించినయది. ఇందు 
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ఖదిరవలాశ సమిజ్ఞాలంబులచేయజనంబు చేసిన. బరమపదంబు 

అభించు. త త్రీరంబునందు యాదవేంద్రుండను నతండు తపంబుచేసి 

యిం|దవదంబునొంది పిదపం గె వల్యంబు(గాంచె. అయ్యాదవగిరి 

దక్షిణ పార్శ్యంబున( బరిధాన శిలగల దా శిలకుంబణామం బాచరించిన 

వారికి నురానురులు [1పణామంబులు సేయుదురు. శిల శుద్ద స్త్వ 

మూర్తిగాన స్పృశించిన నత్త(గుణము వొడము. ఐశాన పాషండ 

కాణాదులు భూమియందు వకవచన [కమంబున చేదంబులుదూషించిన 

నామ్నాయంబులు శిష్యులుగా నేను మానుషరూపంబున దత్తాతే 

యుండనై |తీదండధారినై యందు. గాషాయంబులుగా( జేసిన మత్సరి 

ధానంబుచే శిల పరిధాన శిలయయ్యె. అచ్చట నరులు కాషాయ శాటికా 

పరి గహంబుచేసిన వారి ననుగా భావించి వందనంబు సేయందగు. 

మద్భక్తులలో నుత్తమోత్తములు వారు. శిష్యులకు వేదంబర్భయుక్తం 

బుగో నెచ్చట నేనువదేశించితి నది వేదపుష్కరిణి యం|డు. యాదవ 

నగాసన్న భూమిని వేదపుష్కరిణి వశ్చిమ భాగంబున దర్భ్శతీర్థంబు 

గలదు. మహత్తర దర్భ [పరోహంబులందు జనియింవ నేను సన్నాసి 

రూపంబు గె కొనినాదు తద్దర్భ సం[గహం బెచ్చట నొనర్చితి నది 

దర్శతీర్థంబు. సమస్త పంచరాతంబును నెవ్వండు (ప్రవర్తకుండు, 

ఎవ్వనిచే. బాంచకాలిక ధర్మంబు విశదంబుగా. జేయ(బడియెనట్టి 

శాండిల్యుం డచ్చట నన్ను నారాధించి నది (పసిద్ధ కేతంబు. త|త్రత్య 

దర్భ్శశయ్యా శితులై సంసారధర్మంబు విడుచు వారంత్యంబున విముక్తు 

లగుదురచ్చట. 501 

తే. గీ. తద్దిరీం| దము దక్షిణ నలమునందు( 
౧ థి 

గలదు తీర్థో త్రమంబు విఖ్యాతమపిచు 
నమరమునులు పలాశ తీర్థమని దాని 

సన్ను తించిరి ధారుణీ న్థలమునందు. 502 

పాతత్య ముడిగి విశ్వా 

మిత్ర మహా శాపవహ్ని మిడుక (గ(బుణ్య 

త్నేతంబిదియె వసిష్టుని 
పు|తుల( బావనముచే సె బూని మదాజ్ఞకా. 508 
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త త్తీర్థో త్రరసీమ మించు నొక వింతకా బద్న్మ తీర్థంబు రా 

జత్ఫొయోల్టిత పుల్ల హల్ణకవనీ సంపన్న మె నద్దుణో 

దాత్తుండె న ననత్ఫు_మారు(డు తదుద్యత్సద్మపూజకా సుప 

రోగ త్రంసంబుననుకా | థజించె ననకాదుల్ వెంట నేవింవ(గకా. 

. జగతి. బద్మ తీర్గ సంపుల్ల వద్మాక్ష 

మణిక లావ దివ్య మాలికాంక 

కంఠులె నవారు ఘనులు వైకుంఠోవ 

కంఠసౌధవీధి. గాంతురెలమి. 

ము నురాజంబున యోగులు బుదులు న 

జను(డు స్థానాంతరంబున( జేయు పుణ్యంబు 

అలయ' బుణ్యమ్మేతముల నొనర్వ' 

దద్దశ గుణమయి తనరు వుణ్య కేఈ 

కల్పిత పుణ్య సంఘముల మించు 

పుష్క_రంబున(జేయు పుణ్యంబు తచ్చత 

గుణమయి పుష్కర గణితవుణ్య 

మునకంటెను బయోగమున సహసగుణమై 

చెల(గు పుణ్యము మహర్షి కేతమునను 

తే. గీ. గోటి గుణమగు బుణ్యంబు సూటిగ శత 

కోటి పుణ్యంబు యాదవ జోణిధరము 

నందు మద్భ క్ర సన్నిధి నయ్యెనేని 

కోటి కోటి గుణము పుణ్యకోటులెంచ. 

89 

504 

ఏ09 

507 

508 
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నకులగు మ on సవారి జ దర్శన జ్వాలా మాలిక శల 

భంబులంగా(జేయుదా?వరాంతంబునం గలివురుమం డచ్చటికి రానుపక 

మింవ వ|తదండ ధరులై న యమకింకరులు వారింపుదురు. వత్సరంబేని 

పక్షంబేని పక్షార్థంబేని |త్రిరాత్రంబేని యేకర్శాతంబేని యదుగిరినున్న 

యతండె మద్భక్తుం డన్యుండుగా(డు. ఫాల్గునియందు యామంబేని, 

తదర్గంబేని నన్ను నా యాదవాదిని సేవించిన వాని జనని స్తనంధయు 

నిం బోలెనను వర్తింపుదురు గాన మీరచటికినే(గి నన్ను(బూజించి 

పరమ భక్తులై సంసృతి తరింవ(గలరని ధర్మపరాయణులు ధర్మంబు 

లార్హించి పునర్జన్మంబు తొందుదురు గాని యాదవా।ది నివానులె న 

వారికి? బునర్గన్యంబులు లేవని భగవంతు( డానతిచ్చిన మునులు దండ 
, పణామంబులుచేసి మాకు. బరమ బంధుండవును పరమగతియు నీవే 

ని ఏను  బించిర ప్పుడు. 509 

సంశవంబున నస్య 

త్యా_ంత్షనివ ర్తింవ దఖిలకలి కర్ణమ ని 

నం వర శశ నంబు సేయు ని 

దంక్నెతము మహిమ మాకు( దగ దెలుపదయకా. 510 

అనిన, 511 

మును పద్మభవుని వలనకా 

సనతు_మారుండు దెలిసి సమ్మ తి(దచైె 

అన మహిమ నారదునకుకా 

ననువమ నద కి దెలివె నతిహర్షమునకా. ర్ 12 

ఆ నారదుండు నీకు నవి స్తరంబున బోధించునని భగవంతుం డానతి 
యిచ్చి యంతర్థానంబు నొందెనంత . 519 

మాలిక మాలికాభరణ మన్మథ మన్మథయోగి హృన్మణీ 
శాల్రిక శాలికా మదవిశాల దృగంచల నూత్నచం[ద థా 

కాలిక బాలికా జనర తాయనవచ్యుత మాలికా[గ కం 

కెలిక కేళికా వనరగీత వినీత సుధాము ధాము దా. 514 
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క్, వసుదేవ దేవకీనుత 

కుసుమాయుధ జనక వృష్టికులమణిదావ 

[గననదురానదభ క్త 

వ్యసన నిరసన (పభావవర్ధిత చరితా : ot ట్రాన్ Ot 

కవిరాజ విరాజితము 

యదుకుల భూషణ శోభిత వైభవ యర్హ్దున సారధి యోగినుతా 
మదయుత చేదిమవారణసింహ సమస్త జగత్పరివూర్హ యళా 

తిదశ జనావన పావనశీల నుధీజన మానన హంనవర 
పదగత సాంబముఖాఖిల నేవితభవ్యమహోదయ నందసుతా : 516 

గదంము 
ఓ 

ఇది శ్రీమత్క_ంజర్డ కొండమాచార? 
(ఆ) జ 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్యపుత, 

కశ్యవగో|త వవి[త్ర ్రుమదల్హాడు నరసింహ [పణీతంబైన 

నారదీయ పురాణంబునందు. (బథమాశ్వాసము. 





తే. 

తే. 

గీ. 

గీ, 

గీ. 

నారదీయప్పరాణము 

ద్వితీయాశ్వాసము 

(్రీమద్బ్యుందావన వి 

థీ మధ్య విరాజమాన దృఢరాన కీ 

డా మాద్య ద్యల్లవ యువ 

తీ మోహకదంబ భోగతృష్టా ! కృష్ణా: 

అవధరింపుము. 

చందకళా కలావరుచిజాలముతో మహతీ  వివంచికా 

సాం|ద వినోదవాదన రనన్ఫురితానుభవంబుతో మహ 

రై ర్మద్రుంయ నారదుండు కమలేశ పదాంబుజసేవ నైక ని 

నం|దు(డు నిల్బ మౌని జనన త్రములందటు సన్ను తింప(గకా. 

జ్ఞాన వైరాగ్య భ క్తి నిష్టాపరుండు 

వేద సీమంత మౌక్తిక విమలమూర్తి 

ఘనతపోరాళి నత్ర్వైక ఖనియత(డు ర 

మేఖ డలరార వీణ వాయించెనపుడు. 

నలిన న్మేతుండు సంకి రనమున మెచ్చి 

నటు విజాన యజ యోగార్చన [ప 
రక ౫ జః 

ణామములచేత మెచ్చ. డానందమొంది 

యట్లు గావున, గీర్తనంబర్హ మెచట. 

పరమ రసాయన మన(దగు 

నరవర జిహ్వాపరరస నవరుచి లోకాం 

తరరక్ష యాగమంబుల 

నరయయగ నారాయణా హ్యయము గమ్యంబే / 

గరుడవాహన గుణకథా గానవరమ 

గద్దదాలాపముల( జొక్కి- కడునటించు 

నారదుని( గాంచి హర్షవాఃపూర మగ్న 

మాననంబులనుండి శమంబుపూని. 
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తే, 

pf 

తే. 
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అనిశ |వణయ రసోత్సు 

ల నిజేక్షణులైన మునికుల _పవరుల నా 

ముని చం|దు(డు బోధ రసాం 

చన మృదుభాషా విశేష సంవద(బలికెన్. 8 

, ఇచట మీరున్న కారణంబేమి, మిమ్ము. 

గీ. 

గాంచి చరితార్థత వహించి ఘను(డనై తి 

ననుచు నారదు.( డడుగ మహర్షి వర్యు 

లద్భుతానందర సమాని యప్పడనిరి. 9 

కలివెళ నతిసమ్మగతర పుణ్యష్నెత 

ములలోన ముక్తికి మూలమైన 

క్నేతమెయ్యది యందుయేరి వర్తించెద 

మని తలపోసి నారాయణాహ్వూ 

పరదేవతామౌళి( (బార్థింప నారాయ 

ణా ద్రియేయుండు యోగ్యంబు మ్సీక్రు 

ననుచు సంక్షిప్త వాక్యమున నానతియిచ్చి 

విస్తరంబున జగద్విదితు(డైన 

నారదు(డుదెల్పు ననియె నా'నలిననాభ 
భక్తి సుజ్ఞానయోగి |ప్రవన్నమౌని 
నాయకా[గేనరు(డవు నానావిచిత్ర 

హరికథాలీల లెటి(గింపు మనఘచరిత. [గ 

నారాయణ యోగీం|దు(డు 

సారజుండు తానెయటు సన్ని ధియయ్యున్ 
జః ప 

జేరెన్ని (క యదుశైలం 

బారయ( గలి దోషహారి యగు చెట్టుధరన్ ? 11 

ఆ యాదవ శెలంబున నేయే యధికారి శౌరిం బూజించె ? అచ్చటి 

తీర్ధంబునకు, 'గల్యాణనామం బెట్టుగలిగె ? ? తచ్చ్వేతమృత్తి తిక యెందునం 

దిశ స్తంబయ్యెః నరసింహుండేమి నిమి తంబున( [బాదుర్భవించె ? ఈఈ 

శేతంబునకు వై వైకుంఠ వర్థ నంబను పేరెట్లు నంభవించె ? అయనవానం 

బున నెవండు వివ్ణవదంబందె ? ఇచ్చట నవరాధంబు నేసిన వాని కెట్టి 
దుఃఖంబుప్రావించె ? ఆనతీయవే యని వలికిన నారదుం డుత్సుకుం డే 
యిట్లనియె. = మున్ను నేను విజ్ఞాన సంచయంబై న సనత్కుమారుని వలన 

1. నరిననాభి. 
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పన్నగ 

పరిదష్టులెనవారికి నజ్ఞాన వారణంబైన గురూవదేశ మే వరమౌషధము. 

వరమధర్మము. పురుషో త్రము లీలచే మున్ను చరాచర విశ్వము 

తమోమా[త రూపవిశిష్షమె పర(బహ్మంబు( బొందియుండు. ప్రధాన 

పురుషు లనంగా నిశ్వరునికి శరీర ద్యయమాధెయత్య విధేయత్వ 

శేషత్యములచే నభిలజగంబులకు( దారకుండై నియంతయె శేషియెన 

హరికిందనువు గావున. దదాత్మకత్యముచేత( [(బధానపురుషులు 

విశ్వంబునకుం గారణంబని నిగమంబులయందు( బలుకంబడియె. 

[పధానవురుషులు స్వతంత కారణంబులుగారు. త్మ్యత్చృళయ కాలము 

నందును బురుష్తులు పురుషార్ధరహితులై యచిత్సృదృశులె జడు 

అగుదురు. అంత భోగనిర్ముక్తులె [పకృతి సం|శ్రయులై న పురుషులం 

జూచిన పుండరీకాకునకు నొకానొక యనిర్వాచ్యమైన కరుణ వొడము. 

వారి రక్షింప, సృజియింప నిచ్చయుదయించు. ఈ పురాణ పురుషుని 

సంక ల్పంబునం [(బకృతి మజియు గుణంబులచే మహదాది [పభేదం 

బైన వికారంబునొందు. మహ త్రహంకృతిం గల్సించు. అయ్యహం 

కృతి సాత్వికాది విభాగంబుదగు గుణభేదంబులచే( [దివిధంబై యుండు. 

సాత్వి కాహంకారంబువలన నిం|ద్రియ సముత్ప త్తియు(, దామసాహం 

కారంబువలన భూతసంభవంబునగు. ఆ రెంటికి రాజసాహంకారంబు 

(పకృతి. గావించు. పంచభూతంబులకు శద్దాదు లుత్తరో త్తరాధికంబు లె 

జనియించుంగాన మహిపంచగుణయగు. 'తన్మాతానుభూత భేదంబు 

సూక్ష్మ్మన్థూల విభాగంబుననగు కలకలంబై దేహరూపంబున( బొడమి 

నట్లు తన్మా[త్రారూపమే భూతత్వము నధిగమించుం గార్యపరంపర 

సేయ. నానా విద్యాన్వితంబె. కూడక వేజివేజెయె యున్న యీ 

భూతంబు లండ సృష్షియందు నశ క్తంబులె లై యుండం, గార్య పరం 

పరసేయ సత్యసంక ల్పుండై న 'భగవంతుండు పంచభూతంబుల 

యందు. బంచీక రణ మొనర్చి పంచభూతము లర్థమర్థములు తమ భాగ 

ములుగాకొని కడమ యర్థమర్థమును నాలుగు భాగములుచేసి తన 

పేరెన  నాల్గింటనుం గూర్చుట యది పంచీకరణము. ఆకాశాదులయందు 

నాకాశాది వ్యవహారము స్వభావాధిక్యముచే నిష్టంబగు. దకో త్రరావరణ 

పరీతంబై న యండంబు వరమ స్రరుషుండుక నక ఖండంబు(బలె నుత్చా 

దించి భూతంబులచే, భూతాధిచే మహత్తుచె పీయండంబావరింప(జేసి 

నమష్టిసృష్షియు, సృష్టిమొదలగు వ్యష్టేసృష్టి విదవంగా6. గలదు. అండ 

మధ్యంబునం గార్య వురుషుండు [తయీభాగస్తూయమానుం డై జలా 

శయంబున నధిశయించె మజియును. 12 



96 

౭ 

GU 

GJ 

నాళదీయపు రాణము 

సకల నామస్తుతి సంఘటించుటకం టె 

నారాయణాయను నామమొకటి 

హరికి. |బియంబు వాక్యవిశుద్ధిదంబు [శు 

త్యవలంబనంబు కామ్య వదంబు 

సాధుకర్ణామృతసార మె వెవ్వనిజిహ్వూ 

యందు దన్నారాయణాహ్మయంబు 

హొడము నాతనియింట జలధికన్యకతోడ 

నట్టి పరాత్సరుం డధివసించు 

. అర్థ మెజు(గకయేని నారాయణాహ్వ 

నరుండు కీర్రించి భయవరంపర (దరించు 

నద్దురూదిత స సారార్థ సరణి. దెలిసి 

పలుకువారల నేమని తల(పవచ్చు. 

నారంబు జలమయనంబుగా. గలుగుట 

సకలలోకంబులు సన్నుతింప 

అక్షరము! జలౌఘమంతయు నారమౌ 

నది యయనంబుగా నచ్చువడుట 

నరుడు విష్ణువు తజ్జనవరులు నారులు 

వారయనంబుగా వరలికొనుట 

నల చరాచర లోకములు నారములు వాని 

కయనమై సౌభాగ్య మంటికొనుట 

. జానశ కి బలాదిక షడుణములు 
ఇ ౨ గి 
నారములు వాని కయనమె నయముగనుట 

అమృత మూలంబు నారాయణా హ్యయంబు 

నిరఇచింపంగ (దగు( [దయీ నియతమగుచు. 

18 

14 

వ్యూహంబునందు వానుదేవునికి షడుణంబు లఅటువలనుండు నటువలెనే 

నారాయణాహ్యయంబునందును షడుణంబులుండు. సంకరణాది 
వె 

భేదంబు గుణాభివ్య క్రి మా|త్రంబు. జ్ఞానళక్త్యాది షడ్డుణంబులచేతను 

తద్భేదంబులై న కరుణాదులచేతను పరివూర్ణుండె (శ్రీమన్నా రాయణు( 

డయ్యె. విశ్వాంతర్యామి బాలజఠరంబున జగంబులువోలె షాడ్గుణ్యో 

దరం' బాశయించి గుణకోటులువ ర్తించు. మజశియును. 

i. అతర జ లౌఘ-గణభంగము 

1d 
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చ. జలనిధి శాయియైన మధుశానను నాభిని దివ్యమై మహో 
త్సల ముదయించె నందు వితత న్ఫురితాంజలియె వినము:డై 

కలిత శుచిస్మితుండయి యొకానొక బాలు(డు వురి నాల్లు మో 

ములను జతుర్భుజ[పథితమూర్తికి నిట్టు తగున్* జనింప(గన్. 16 

మ. అని యీ రీతి దిశాంతరంబుల సమస్తామ్నా యముల్ చాట న 

బ్రనివాసాంగన సత్కపామృత రస స్తన్యంబుచే వృద్ధి బొం 

ద నిజ పేమ నొనర్చి శారదయయె తా నిట్టనైయండెనో 
యన నా బిడ్డనికిచ్చె నై హికసుఖంబాముష్మిక “శేయమున్. 17 

శ్రీహరి నాధి కమలమున 

జతుర్కుఖ (బహ్మ ముదయిందుట 

వ. అనపాయినియగు నిందిరాదేవి (ప్రార్థించిన నప్పరమాత్మ వొమ్మనిన 
నతండును బాల్యంబున “నోఒమో'మ్మని పలుక నయ్యాదిదంపతులు 

నగిరి. అంత హరి నగుచు హరి యన్నవెనుక హరి యని పలికె. 

అదియ యావర్తింపుచుండె. [పణవంబును, [బణవాద్యక్షర డ్యయమును 

“'“హరిః ఓమ్” అని యుచ్చరింప వేదంబున కాద్మిపణవం బయ్యె. [పణ 

వంబునకు( గారణం బకారం, బకారంబున కర్థంబు పర|బహ్మంబగు 

నారాయణ పదంబు. ఇట్టు [పణవంబువలుకు నాత్మజుం గృపాదృష్టిం 

జూచి భగవంతుండు హర్షించి నాల్గువేదంబులు నర్థంబుతో నభ్యసింప. 

జేసె. రహన్యంబెద్దియు( [బథమవుతునకు( [బియశిష్యునకు నెజింగింప 

రాని యదిలేదు గావున సర్వంబును బోధింపవలయునని యా శౌరి 

శరీరంబురథంబుగా నెణుంగుము. జీవు లయ్యుగ్యంబులు గా నెజుంగుము,. 

షడ్గుణంబులు గుణంబులుగా నెజుంగుము. సర్వధర్మంబులయందు 

న్వతం[త్రుండగానని తలంచి నన్ను నేసాధనంబును తద్భలంబునుంగా 

నెణుంగుమని బోధీంప (బ్రహ్మ సర్వజ్ఞుండై యష్టాత్షర [పభావంబడి గిన 

నష్టాక్షర మం[తంబు (శుతిదృష్టి జతుర్వర్గసాధనము. 

ఓం నమోఒనారాయణాయ అను అష్టాకర మంతప్పు( 

(బ్రథావమును శౌరి _బహ్మ కుపదేశించుట 

బహుమం[తంయబు లేల? బహుకర్మంబు లేల? ఈ యషాక్షర 

మంతం బసాధారణంబయ్యు, నర్వమూర్తులయందును సాధారణం బై 
సహస పర్యంతంబులై న మంతంబులలో నిదియ యుత్కృష్టంబు. 

శీ. తలంచ6గన్, 

N-7 
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క్ర 

నారదీయవురాణము 

అన్నియు సీ మంతంబునకే యనుకూలంబులగు. వ్యాపకంబులైన 

మం[తంబులు మూండింటిలో నిది యుత్కృష్షంబు. దీనియందు వ్యాప్య 

వ్యాపక విశేషావ బోధంబు గలుగుం గాన విష్ణు గాయ్మతియం దాద్యం 

బీ మం|తంబు. 18 

ఈ మంతళశక్తి సద్గురుం 

డే ముఖ్యు(డు తెలుప నన్యుండెజుంగునె తెలుపన్ ? 

భూమిన్ జాత్యంధు(డు దా 

నేమెనియు6 జూప నెజుంగునే యంధునకున్. 19 

4విమలమగు ్రీనివాన 
త్వ మసాధారణమునాకు(దగునట్ల [తయీ 

సముదిత నారాయణ వద 

మమిత మసాధారణంబు నయ్యున్నాకున్. | 20 

నారాయణ నామము జి 

'హ్వారంగమునందు నిలుపు నతనికి నవవ 

గ్లోరుఫలము తన్మంతకు 

నారయ మం[తాంతరంబు లవి యేమిటికిన్. 91 

నియతాత్ము( డగుచు భోజన 

శయనాసనయానకర్మ సమయముల మనః 

[వ్రాయముగ నారాయణయను 

శ్రియః పతి సమాఖ్య వినుతి "సేయ6గ వలయున్ వవ 

ఏతన్మం|తరహన్యము 

స్వాతి సృజించెదవు సకల జగదంతరముల్ 

ఖ్యాతిగ నధీకారాంతం 

బేతెంచిన నన్ను న్నాశయించెదు మీ(దన్. 29 

(బహ్మదేవుండు అష్టా&ర మంతావృ త్తి (పభావముచే 

హరపురందరాదులగు దేవతలను సృష్టించుట 

సారతర పరమమం[త న స 

మార బ్దావృ త్తి తివూని యబ్దభవుండు న 

ర్యారంభోన్ముఖు(డె తా 

. నారూఢస్థితి (బవంచమంత సృజించెన్. . 24 

4 విమలయగు. 

N—7x 
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అక్షీణశ కిస విరూ 

పాక్షుండన నొక్క_వుతు( డతనికి( గల్లెన్ 

దక్షుడు హరిభ క్రిరతుం 

డక్షయ విజ్ఞాన వైభవాధిక్యుండై. బిర 

అంత విధాత పురందరాది దివిజస్తుతుండై దేవదేవుండన వెలసిన 

తనయునకు భవోతారకం బుపదేశించి వేదవేదాంతంబులు చదివించిన 

నతండై శ్యర్యంబువహించి సర్యభూతంబులకు నె హికంబులు కృప 

సేయుచునుండ సర్వదేవతలను, సర్వబుషులను జతుర్ముఖుండు 

సృజించె. |[బహ్మ సృజించుటకు, విష్ణుండు నిల్పుటకు, రుదుండు 

హరించుటకు( బాల్చ్బడిరి. మజియును 26 

వెలయంగ దక్షాదులు పు 

[(తులుగొల్వ సరోజభవుండు తోడో లక్ష్మీ 

లలనాధవ పద సేవా 

కలనాస్థితి నాచరింవ(గా జర్చించెన్. ట్ 

(బ్రహ్మ శ్రీమన్నారాయణుని 

అర్బారూపమును “సీవింపంగోరుట 

అంతం బద్మజు(డు రమా 

కాంతార్చారూపమహిమ గను(గొని నకల 

కాంతిక ధృతి ( జెందెదనని 

చింతించె న శేషతీర్ధసీమలయందున్. 98 

పులకించి మున్ను చూచిన 

బలవన్ముని 'మానధనము( బరమాత్మమదిన్ 

దలంపుచు సారోపనిష 

తుల తిలకము మంత మునిచి గురుమతివెలయన్. 29 

శమిత పాపొఘమె శంఖ చ[క ముఖ్య 

చిహ్నములు చేతవెలయు నాశితశరణ్య 

భాగదేయంబనా(దగు పరమపురుషు 

6హసితవేశాశారప్తి( బద్మాక్షు6 గాంచి, 80 

5. మానధనము పరమాత్మమదిన్. 

6, వాసితలేశోదరోపిమ 
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తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 

శ్రీమన్నారాయణు(డు సపరివారు(డై 

దివ్యవిమానంబున (బ్రహ్మకు దర్శన మొనసంగుట 

కాహశీనాద మేదురక లక లంబు 

దివ్యదుందుభి ఘోషంబు దివి జెలంగె 

నుపనిషన్మయ "పాంచజన్యోరుర వము 

కర్ణములునిండె( గల్యాణకారణముగ. 

అమృతంబైన తద్దన నా 

దము వీనుల సోకునంత( దామరసభవుం 

డమిత జ్ఞానకళాయో 

గము యోగము మానియుండె( గడువిస్మితు(డై. 

వెలయ(గ విష్ణువెఫలమున్ 

ఫలమిచ్చు నతండుననుచు భజియించెద ను 

జ్ఞ్యలమతి నాతని నాతని 

వలననె పొందెద నటంచు వాంఛించెమదిన్. 

తే.గీ. అష్టగీదిజ్మధ్య వివ్వ్చుతంబైన దివ్య 

తే.గీ. 

మగు [ప్రకాశ అబుగాంచె నయ్యబ్దసూతి 

పద పదమటంచు నంతన|పాకృ్ళత జన 

మంతరిక్షంబునందు మెండై చెలంగ . 

వేతహస్తులు వురోవీథి( గోలాహలం _. 

టబొనరింప( దదైె ణికోత్క_రములు 

నన్యగాథలుమాని నారాయణుని నభో 

భ్యంతరాశమున గానంబొనర్ప 

వేతహస్తుండయి వివిధోరుసం[భమో 

'పేతుండౌ సూూతవతీశం గాంచి 

చండ|పచండాది నెనికుల్ తత్సార్శ్భ్య్వ - 

భాగంబున( జెలంగ భకి గాంచి 

ఘనత గజసంహననగజ[కములునగు గ 

జాననాదుల శేషాశనావ్రనఖుల . 

అబ్ద్బజుం డాత్మన్మెతాష్టకార్చ నైక 

ప్యాతుండై యుండి యీక్షించె. జితమహిమం 

7. 

8. 

పాంచజనోరురవము. 

దిజ్బధ్య వన్భతం బై న 

ల] 

లివి 

లలి 
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తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారచీయపు రాణము 

రు[దానుకీ ర్తిభూషా 
ముదాంక భుజా వాంతరున్ సమున్నతు.దిజగ 

దృదకరునీశకార్యా 

ని దాణోద్యోగుం బతగవనేతంగాంచెన్. 

వితతఫణా మణి సీరా 

జిత భగవత్సాదవద్యు స్థిరతర భక్తా 
ధృతి వి[భాంతశిరన్కుని 

శతకోటి నుధాంశుతేజు( జ|కివు(గాంచెన్. 

కమలా విథమ పాండుర 

కమలంబన( బూర్జశీతక ర జనకంబై 

విమలంబగు ధవళచ్చ 

(తము, గాంచెన్ జ॥కిపై నుద్యగత మెజయన్. 

విరజామరుదంకూరో 

త్క-ర పరిశుతి మాతపట్టికామండిత మై 

గరుడాంకమెన యా (శ్రీ 

హరి విజయధ్వజము(గాంచి హర్దమునొందెన్. 

పరివుల్ల మల్లికా భాంత మిశింద మం 

డల మండితంబై యనంత విద్యు 

దాకీర్ణ మఘజాలావృతంబై న చం 

దంబున రాణించి తరుణ నీర 

జాప సహన 'తేజోఒతిదైనపద 

హేమకళిక సూచితేశ తత్త 

దై శ్వర్యవై భవంబై ము క్తి మార్గ ని 

త్యావబోధక సకలాగమోద్ది 

రణరణత్కి.ంకిణీ ఘనరవనమిద్ధ 
బద్ధకరపుట నంస్తువత్సంచ హేతి 

కృత జయన్వనమై మహోన్న తివసించు 

హరినివాసంబు( గాంచె నయ్యబ్దనూతి. 

సత్యలోక స్థులెన యా సనక ముఖ్యు 

లంబు జేక్షణు గరుడాంకు నవుడుగాంచి 

విసయమునొంది రత్యంత వివశులగుచు 

నంతకంతకు నానందమంకురింప. 
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9. శేజాతిదైన్య. ఈ పాఠమున అశారాంతపుంలింగ శేజపదమ్ము డ్ర్రృహీతమ్మూ; 
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తే.గీ, అద్భుతంబంది లేచి యత్యంత హర్ష 

సంపద వహించె నర్తించె సంభమించె 

భువనభూషణమైన యంభోజనే[తు( 

దద్విమానంబు(గాంచి యాతమ్మిచూలి. 42 

వ. అంత నప్పద్మజుని వివ్వక్సేనుండు విమానంబు ముందజ నిడుకొని 

మన్నించి కమలారమణుండు తులసీమాలికామోదవాసనా వానితో 

రస్థృలుండు జగ్ న్నాధుండానందై. కార్టవంబు నిన్ను (19 గటాశింప నరు 

. దెంచె భజింపు, మితండె నీకు నర్వన్వంబు, భవవార్థితార కుండు. సీవు 

చేసిన తవంబు ఫలించెనన, న్యగంబున సేనాధిపతి “నారాధించి కన్ను 

లకు ఫలంబై యన్యోన్య సల్లావంబులాడుచు నిందిరకరనరోజంబు 

లచే బదంబులొత్త న్ఫురత్కి రిట హార కేయూరమంజీర విరాజ 

మానంబై తదన్య . మజిభూషణంబులచేత కోభిల్రి, చ|కాద్యాయుధంబుల 

చేత విజృంభించి, వై జయంతీ 1మాలికాభిరామణీయకంబునంగ నుపట్టి 

పద్మామణి వీఠంబై న శ్రీవత్సంబున రాణించి, పుండరీక ధవళామ్నాయ 
పుష్క_రేక్షణ పద్ధతియై, రాకాశశాంక సౌభాగ్యపరిభావి ముఖాంబు 

జంబై, కంబు గీవంబై , నువిస్తీర్హ కవాట 1£ఘటితోరస్కంబై , చతుర్భు 

జంబై, యుదారాంగంబై, పీతకౌశేయవస్తంబై , సమస్త జగచ్చరణ్య 

పదాంబుజంబైన యొకదివ్యతేజంబు వీక్షించి, తదాపాద మన్తకాంతర 

సౌందర్యంబనుభవించి యాపం కేరుహోద్భవుండిట్లని వినుతించె 

నంత, 48 

క. |మొక్కుచు, భావింవుచు మది. 

జొక్కుచు. గీ రింపుచుకా వనుంధర (జిందుల్ 

(దొక్కుచు హరిపాదాబ్దము. 

జక్క-6గ( దల(దాల్చి పద్మనంభవు డంతకా. 44 

క. దూరమునకే(గు పరువున 

దూరంబుననుండి వరువుతో( జనుదెంచు౯ 

సారెకు( బైవల్కల మొ . 

య్యారంబున 8నెగురవై చు నానందమునకా. . 45 

10. గటాతించ 

11. 

12. 

18. 

మాలి కాభి రామ్యంబు నం గనుపట్టి | 

ఘటితోర నుండె. 

నెగరవై చు. 
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ఇట్టు నంతోషనం[భమ పులకిత నర్వాంగుండై న చతుర్ముఖునింజూచి 

హర్షి ంచి కారుణ్యరన ది ర్చికాదీర్షలోచనుండై థగ వంతు డన్నుగహించు 

నెడ్ దేవ విద్యాధర కిన్నరులు వినుతించిరి. అప్పర౭కాంతలాడిరి. 
ఉతాలంబు లెన తాలంబులచేతను, దళితాంబరంబు లెన మర్దశళంబుల 

చేతను, నరక కరకంకణంబులచేతను, గంధర్వ గానంబుచేతను, 

ననకాది జయజయ శబ్దంబులచేతను జగద్వలయంబు శద్దాత్మకం బె 
యుండె. విధాత పరమభ క్రిమయి పులకించి యపొరుషేయ వాక్యంబు 

లం |బస్తుతించె. 46 

బ్రహ్మ శ్రీమన్నారాయణుని స్తుతించుట 

దేవ నారాయణ నమో ఒస్తు తే రమేశ 
వానుదేవనమో ౬ స్తు తే వరద సర్వ 

లోకరక్షనమో ౬ స్తు తే పాకవైరి 

పూజ్యపాదాబ్ది మాధవ భోగిశయన. | 47 

కారణాయ నమో రక్షకాయతే న 
మో నమోవరతే నమో మునిజనైక 
కుశలదాయ పరేశ వై కుంఠవాని 

'నే నమః శ్రీనివాసాయ నిఖిలశరణ. 48 

అచ్యుతాయనమస్తు భ్యమనంతాయచ తేనమః 

శాస్త్రే సమస్త లోకానాం గోవిందాయ నమోనమః. 49 

పరాయ వ్యూహరూపాయ విభవాయ చతేనమః 

అంతర్యంతే నమస్తుభ్య మర్చారూపాయ తేనమః. 50 

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమోనమః 

_ధారకోఒని సమస్తానాం జగతాంచ జగత్పతే | 51 

అని వినుతించి మణియు సిట్టనియె. ధ్2ి 

మహిమ నీ వజాయ మానుండవై జాయ 

మాను డవన( దగుట మదిదలంప. 

గర్మహేతు శ క్తిగాదు [పాకృతశళక్తి 

నైనం గాదు సంశయంబులేదు. ర్ి 

14. క రృృష్థయం భి రికయన సర్వసంన్క్బృత రచన కావున ఈ పాఠమున కృహ్పయం 

ధి అనుచోయడా "మము (వసక్త ముకాదు. 

15. నమో శ్రీని వాసాయ అనుపాఠమున నంధిదోషము నంభవించును. 
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దేవతామానుజ తిర్యగాదులు నీవ 

యాదిమమూర్తి [తయంబునందు 

నొక( డవు నీవయీ యున్న యేమును నీవ 

సీవును నీవ యీ నిఖిలజగతి. 

దలకొని యీక్షణధ్యాన సంస్పృష్టుల 

నలమత్స్య కూర్మ విహంగ మాది 

రూపంబుల జనించు నా పరాత్మవు నీవ 

యీ లోకములు నిర్వహింప నీవ 

యను యుగంబన. గరుణతో నవతరించి 

యిట్లు విశ్వంబు నిలువు వేల్ప్చెవ్వ( డనఘ 

దాసు(డనునీకు, నాకు(ద్వద్దాన్యమహిమ 

వశ్యులైరి సుపర్వులో వనజన్నేత * 54 

అదిగావున సర్వలోకనాథు(డవునీవే. సర్వవై దిక కర్మంబుల నిన్నె 

యారాధింపుదు. దేవతా పితృదేవతలు భవత్కంచుక పోయత్వంబు 

వహించినవారలు. వైదిక నమోవాక్యంబులు భవత్సదంబునందే 

16ప్రర శ్రవసించుచున్నయవి. రాజులకుంజేసిన నమ్మస్క్హియలు వారవాణం 

బులకు( 17 బావింపవు. కాన మోక్షాపేకులు నీకంభెనన్యుని "సేవింపరు. 

అదకారంబులు వ్యక్తంబులైన కర్మఫలంబు లొనంగంబూనినవా(డవు 

నీవే. ఏనును, శంకరుండును, నధ్వర్య సర్వదేవతలును ద్వదా 

యత్తతనున్నవారమని చతుర్ముఖుండు విన్నవించిన [బసన్నుం డై 

భగవంతుండు నీవు యుగాయుతంబు వూజించెదవు, ఆ మీంద. బుతు 

లచే(బూజింప(జేయుమనియానతీచ్చిననట్టినే కావింవుచునుండె.అంత .క్ర్ 

భావమున భగవదావి 

ర్భావముగావించి నీవు వలికిన విని న 
ద్భావముననుండు మిల నా 

భావజగురు( డిడినయట్ట వరిపాలించెకా! _. మ ్రి 

16. పరవసింపుచున్న యది. 

17. (కాపి ౦చవు. 



ఆ, వె. 
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సనత్కుమారునకు |బహ్మ 
శ్రీహరియర్నామూ ర్తి గలదివ్య విమానం బొసంగుట 
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భ కవత్సలుండై న భగవంతుండు జగంబేరీతి .నానందంబు( టొందించె 

నానతీవేయని 'కిబొషులడిగిన నారదుండిట్టనియె. 

కలశాబ్దీనుండి యొక నా( 

డలఘుండు సనతు_మారు( డాననకాదుల్ 

గొలువకా నారాయణ పద 

జలజ [పవణుం బయోజసంభవు. గాంచెళా. 

కాంచి మొక్కి శిష్యగణములలో (బెద్ద 

యాత్మ జుండు మీకు 19నతిదయా వి 

భాన ! జ్ఞానభ క్రి వైరాగ్యదాయివై 

యాత్మలో గషాయ మణ.ఛితిపుడు. 

పొగడగ కిస సర్వాంగాన్విత 

నిగమాధ్యాపన మొనర్చి నిష్టానియతి౯ 

దగి కర్మ |బహ్మవిచా 

ర గరిమ సంశయము దీర్చి రక్షించితిగా. 

పరమ గురుండవు నీవే 

యరయకా గురు( డొక (డు గల్ల( డన్యు(డుమాకుకా 

నురహస్యార్థములన్ని యు. 

బురుషో త్రమ : తెల్సితి వపూర్వపజ్ఞకా.. 

ఈతతి నీవు భజించు న 
నాతను లక్ష్మీననాథు నారాయణు నం 

[పీతిం బూజించెద( బు 

క్యాతతమగు తద్విమాన 'మర్పించుదయకా॥ 

అనిన క్షణమ్మాత మద్దా 

నను. డూరకయుండి శేషశాయి విమానం 

బనఘ చరితుండగునా 

ననత్కుమారునకు నవుడొసంగ(దలంచెకా. 

18. పురుషులడిగిన. 

19. నతిద యో వాసన! 

20. పొగడగ దాంకాన్విత. 

ర్ 
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తే.గీ. 

తే.గీ. 
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తలచి సనత్కుమారుని - ముదంబున( జూచి విరించి నాకుంబు 

[తులు జనియింవరెందటు బుధుల్ 81ఘనులందఅలోన నీవు కే 

వలముగ జ్ఞానభ క్తి రసనవాసననమించి నదామనంబు లో 

పల! [బీయవృత్తి నుందు నిను |బహ్మ విదుకా వీనుతింపశక్యమే. 

సన్మతి నారాయణు( డా 

జన్మధనంబై చరించు సాత్వికుండు తనూ 

జన్ము(డు వంశమహా పా 

పోన్ములనకరుండు పొగడ నొరులకు వశమే ? 

అని విమానంబు( [బియతనూజార్చితంబు 

సేయ నూహించి యొకయింత చింతనొంద. 

బుండరీకాత్తు( డా|శిత పోషకుండు 

పల్కుల నుధారసముచిల్క_( బల్కె_నవుడు. 

ఏల విషాదము నొందెదు 

బాలక : యిది యిమ్ము పరమభాగవత నభా 

మౌళిమణికి నీకిత్తు ద 
యాళుత నొక దివ్యవిగహము( గొనుమింకజా 

శ్రీహరి తన యర్చామూ ర్తిని మతియొక దానిని 

(బహ్మకళ నుగ్రహించుట 

అనుచు. గమలా గళాభరణాంకళాలి 

యైన నిజకరముననిచ్చె నాత్మ దివ్య | 

విగహము( బద్మజునకు నా వ్మిగహంబు 

చక్క దనమున కై యాత్మ( జొక్కె_నలువ. 

అందుకొని *2క్రీమహీ మోహనాభిరామ్య 
శాలి నా దేవు. గొల్బె నా జలజభవుండు 

వాణి సావ్మితియ నొనంగు విత లలిత 

కలిత కంజాతమాలికల్ కోగట్టివెచి. 
౨1. భునులందణిలోన. 

29. (శ్రీమహి శా మోవానాఖి రామ్య---గణభంగము. 

28, గట్టి, 

64 

65 

66 

67 

68 
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(బ్రహ్మ యానతిచే సనత్కుమారుండు 

శ్రీహరి దివ్యవిమానమును యాదవాద్రికి తెచ్చుట 

అంత సనత్కుమారునిం జూచి విరించి యిట్టనియె. 70 

కలదు సహ్యగిరి విఖ్యాత మెనయది పు 

ణ్యతరంబనాది, తదాకరమున 

శ్వేతమృత్తిక విలసిల్టునచ్చట నీ వి 
మానంబునిల్సు మ నూన మహిమ 

నారాయణపదాబ్ద పారాయణుండవై 

వఆఅలు శ్రీవై కుంఠవాన సౌధ 

ముననుండి తానెవచ్చిన యది యతిపావ 

నము, వేదనిందక నళిననేత 

భక్తి విరహిత, నాస్తిక, భాగవత వి 

దూషకాత్యంత దుర్దోష దుష్టమతుల 

నీ విమానంబు( జూడరానీకభ క్రి 
నందు వ ర్రించుమీ కుమారా గగణ్య ! . Ti 

అనినయంత. 72 

నవ్యవై భవమున నా సనత్కుమారు( 

డాదిదేవు, సనాతను, నజు, నగమ్యు( 

జెంది యుప్పొంగి కనక్షాది రిఖరసీమ 

కరుగుదెంచె నిరంతరాహాదు( డగుచు, ' 78 

అనుపమ దివ్యవిమానము 

మననపరుండా ననతు_మారు(డు గొనిరా( 

గనకాచల శృంగంబుల - 

నినకోటి నహసకాంతు లెల్రైడమెజనె౯. 74 

అప్స్పరః కాంతలు నమరులు ననిమేష 

నేత సాఫల్య మెన్నిక వహించి 

హరి విమానము(జూచి హర్ష్మాకుపూర్ణత 

(మొక్కి-రి నవ్య[పమోదలీల 

ఆ విమానమునకు నగంబునను వాహ 

నారూఢులగుచు నిందాది దివజ 

గంధర్వ కిన్నర ఖచరవిద్యాధర 

సాధ్యులు నలువంక నవటిగొలువ 
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తే. గీ. నడుచునప్పుడు గాన్సించె నవ్యశార 

తే.గీ. 

దాంబుధర శ్యభరూవ శౌర్యా|దిరాజ 

మందునుండి యుమాజాని యరుగుదెంచి 

యెదురుకొని వందన మొనర్చి యిచ్చనలరి. 

దివ్య విమూానను(డన శ్రీహరియర్చామూర్తిని 
@® రా pat.) 

ీవు(డు స్తుతించుట 

కల్పాంత నర్తకుండైన హరుండు న ర్తించి యిట్రని వినుతించె. 

2% ట్రహో | జగన్నాథ : యరవిందలోచన : 

యరుదేర నినుగంటి నాత్మచల్ల 

నయ్యె న్నేతాంబు రుహంబులు వికననం 

బయ్యె నోస్వామి : తారాళియంచ 

వచ్చిన ధారాళ వర్షబిందువులెంచ 

వచ్చిన సికతాలవంబులెంచ 

వచ్చినదేవ : భవన్నా భినిరజ 

సీరజ సంభవానీకములు గ 

ణింపశక్యమె షాడ్గుణ్యనిధివి సీవ 

విశ్వకారణమును నీవ విశ గలోక 

నత్తముండవు నీవ [ప్రసన్న ముక్తి 

దాయకు(డ వీవ నకల నంధాతవీవ. 

అకలంక మహిమ నా |బ 

హ్మకిట 25నిఖిల (వవంచమంతయు( గ్రీడా 

ర్భకలితవుత్రకు లట్టనె 

(వక ట (శ్రీనుండు స్క్షం బరమాత్మ : హరి ! 

నిగమాంతాధ్యమహావబోధ నిధయే న్నేతే సుధీపాలీనే 
భృగుజావీన పయోధ రాంక ఓీముక రీస్పితాంనయుక్తాయతే = 

జగతీశాయ కృపాబ్దయ౭౬విత తురాసాహే నమస్తేనమః 

[తిగుణాతీత గుణాయ సాధునుమనోధీనై నమస్తేనమః. ' 

విశ. వావో! 
. ue on 

25. వివిధ [(పపంచమంతయు. _ ం 

26, మకరిస్సీత. - 

75 
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అని కమలనే[తు6, గారుణ్యపాతు, శరణాగతసర్వన్వచ రణు, నిందిరా 

భరణు వినుతించి వెంటనంటి యలకాపుర పాంతంబున కరుగుదెంచి 

నిజ శ వణభూషలై న వెశ్రవణ. భాషలం జొక్కి_నిల్చె, నంత నై హిక 

పరమపదంబై, మునినమాకిర్ణంబై వెలయు బదరికా[శమంబు( జొచ్చి 

మునిరూపంబులనున్న నరనారాయణుల నన్ని ధానంబున సనత్కుమార 

(ప్రముఖ మునీం[దులు తద్విమానంబు నిలివీరంత. 80 

ఆ నారాయణు(డమ్మ హో శమమునందత్యంత మోదంబుతో 

శ్రీ నాథుళా దివన్మతయంబవుడు వూజించెక దదంతన్గులౌ 

మౌనుల్ వచ్చిన మౌనులున్ సురలు నామ్నాయంబులకా, సంతత 

ధ్యానం బొప్పంగ బాహ్యదేశముల నత్యంతంబు సేవింహగన్. 81 

అంత బదరిక్మాశమంబు వీడ్కొని చని. 82 

సనత్కుమారుండు యాదవా(ది పె 

(శ్రుహరి దివ్య విమానంబును నిలుపుట 

అపుడు సర్యోత్తరం బగు నది యొకటి 

దక్షిణాశా విభూషయై తనరు తులసి 

కాననావృత యెయున్న (గాంచి నలువ 

తెలియంజివ్పిన జాడయై తెలివిగాంచి. 88 

ఇది దివ్యధామ నగమని 

మదిలో(గనె నా సనత్కుమారుడు హర్షం 

బొదవకళా సేనాని వినుత 

మిది శేషుండు నిదియ హరియు నిదియే యనుచుకా. 84 

తత్పర్వత శిఖర మధ్యంబునం దీర్ధ నిషేవితంబైన యొక దివ్యతీర్థంబు( 
గాంచి యది మహాస్థానంబంచు సర్వేశ్వరుండగు శ్రీహరి నారాధీంచెద 

ననితలంచి తతీర్ణ తటంబునకా (బహ్మార్చితంబైన విమానంబు నిల్ఫె. 

మున్ను ధాత పూజించునెడ బంచలక్షయోజన [వమాణంబగు తద్విమా 

నంబు పంచవురుష మాతారూపంబునం గాననయ్యె. భగవంతుండును 

స్వలీలచే భక్త పరతం[తు(. డుగాన తధంతః పరిమిత రూపంబునం 

గాననయ్యె. ఆయుధంబులును, దివ్యభూషణంబులును విస్తారంబులు 

దక్కి త దూపాను రూప నస్వరూపంబులంగాంచె. అంత. 85 

27. తత్త[దూప స్వరూపత్వంబులుగాంె. 



110 

సీ... 

తే. గీ. 
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ఆ విచ్శితతంజూచి యొర [శీనారాయ 

ణాది దేవుండు జగదద్భుతముగ 

అప్రమేయ [ప్రమేయాకారముల రెంట( 

గనివించె ననుచు వల్క_లములంత( 

పొడవుగా నెగవైచి పొగడి నర్తింవుచు 
వల్లనములు చేసి వందనములు 

గావించి యిది యహో। కల్యాణమిదియహో। 

కల్యాణ మఖిల లోకము లెజుంగ 

వచ్చి వైకుంఠ నగర నివాససీమ 
నుండి మమ్ము. 2 టాక ంవ నుత్సషహించె 

ననుచు. దతత్యు లానందమంది పలుక 

దేజము వహించె( గల్యాణ తీర్థమచట. 

తద్విమాననస్థుం డగు రమాధపుని, విష్ణుం 

(బాజ్ముఖంబుగ నిలిపి ోతత్సాంచరా[త్ర 

విధి సమర్చన మొనరించి విబుధతతికి( 

బాదతీర్థం బొనంగ( దద్భ క్తి మెజసి. 

56 

87 

హర్షించి సాష్టాంగ దండ[పణామంబు లాచరించి కోటీర రత్న మరీచి 

వూరంబుచే(దోరంబుగా భగవత్పాదపిఠికా నీరాజనంబు లాచరించిన 

భగవంతుండు నుధామనోహరంబులగు నపాంగంబుల నీక్షించి మధుర 

వాక్యంబుల, - 

కల్యాణ తీర్థోత్స శ్రి 

ఘనతన్మించు వరాహరూపమున సీక్మా మండలం బెత్తి యం 

బునిధి౯ [గుంకి కలంచి లేచునెడ *నా వుణ్యోద బిందుచ్చటల్ 

గననయ్యెక జగముల్ నుతింప *విల సత్క ల్యాణ తీర్థంబు పా 

68 

వన మాద్యంబు నమస్త తీర్థ నిచయావానంబు చర్చింపంగకా. 89 

26. గటాతించ. 

29, తత్పంచరా[త. 

80. నా పూర్ణో ద విందుచ్శటల్ ం 

81. ననగం గల్యాణ త్రీర్ధంబు- 
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ఊర్ష్యకామత (దగి యూర్ల్య్యరేతను_లె 
ధ ధ్ః యా 

యజవరాహ రూపాన్మదర్భ 
జా 

నాతిశయ [పాప్రినందెడు వారికి 
నూర్ధ్వ్యవుం|డ విధాన మొప్పంజేయ. 

బక్నికులాధిశుబనిచిన నతడు శే 

తద్విపమున నుండి ధవళమృత్తి 

కాకర మము(దెచ్చి కల్యాణ తీర ప 
ద్ థె 

శ్చిమ భాగమున గనిచేసి నిల్పెం 

గాన యిదిమృత్తి కలకు నగణి సమస్త 

దేవతామూర్తి కల్యాణ తీర్ణమున ము 

నింగి యీ శ్వేత మృత్తికనిటల 32ళ్రట్రిని 

నునుప ననుపమమైన సాయుజ్య మమరు. 90 

ఈ కల్యాణతీర్థంబున మునింగి యధికారానురూపంబుగా ననుభజించిన 

వారు మత్ససాదంబున నిఖిల మనోరథంబులు నొంద(గలరు. ఈ 

కల్యాణ తీర్థ తీరంబున( బైెతృక [క్రియలు గావించిన బితృగణంబులు 

హర్షించు పుణ్య పరవృత్తి నధ్యాత్మ గుణసంపత్తి నవవర్గ పరాయ 

ణులె 'పెక్కం్యడు వు[తులం బడయ(గలరు. ఈ కల్యాణతీర్థ తీరం 

బున యజ్ఞంబు( జేసిన సహ్మస గుణంబగు పుణ్యంబు సంభవించి యప 

వర్గంబు గాంతురు. ఈ కల్యాణ త్రీర్ధంబున నిష్కాములై నన్ను 'సేవిం 

చిన యేని యఖీష్టంబు లొసంగుదు. ఈ కల్యాణతీర్థ లతీరంబున 

దానంబు( జేసిన జతురార్డఏ పరిమిత మహీతలం బేలుచుంజ[కవర్తియై 

వృుతపౌతాభివృద్ధిగా వర్ధిల్లు. ఈ కల్యాణతీర్థ గర్భంబున [వతంబు 

లాచరించిన [బహ్మలోకంబున [బహ్మతో ననుమోదించుచు నుందు. 

ఈ కల్యాణతీర్థంబునం గోరిన కోరికలన్నియు మత్పసాదంబున ఫలి 

యించు, ఫాల్లుని [పశస్తంబుగాన నా ఫాల్గునియందు సర్వ ధర్మంబులు 

గావించి మీరచ్చటికిం జనుదెండనిన రుద్ర ముఖ్య (తిదళాధివులు భగవ 

ద్యాక్యంబులు విని నిజస్థానంబులకుంజనిరి. అంత. 91 

82. శిరము. 

88. వారి ఎంచి. 
టి అ, 
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సనకాది ఘనయోగి జనవర్యులేను వె 
న్వెంటరా నిందిరా విపులతర ప 

యోధరమకరికా యుక్త భుజాంతరు 

వరదై వమని యాత్మనిరవు చేసి 
పరిమితచ్చల చింతంకాసి నిరంతర 

పరభ క్తి నియతు(డై వద్మజాత 

తనయుండు సేవించి తద్దిరి నంవాసి 

సకల జనానీక సారదివ్య 

వర్య సిద్ధాంజన [తిభువన విచిత్ర 

నుకృత పాకంబు, నకృతక సూక్తి గమ్య 

పరమహేశాను యదుగిరీశళ్యరు నిజాత్మ 

యందు భావించి హర్షించె నద్భుతముగ. 92 

అంత నామునీం|దులందజు బదరికాశమంబుననుండి నార దవాక్యంబు 

విని యో మహాత్మా ! భగవత్సమాగమ కీర్షనంబు విని ధన్యులమైతిమి. 

శ్వేతమృత్తికా [ప్రభావంబును, గల్యాణతీర్థంబునకు గంగా తీర్ధంబుల 

కంటె నాధిక్యంబు గలుగుటయు, వరాహరూవ విష్ణు నన్నిధియుం జెప్పి 

తివి. విస్తరంబుగా నానతీవేయని యడిగిన నారదుం డిట్టనియె. 98 

కల్యాణ తీర్థ మహిమ-నుచరితుని కథ 

వినుడు పురాతన వృత్తాంత మో మునీ 

శరులార యొక మహీనురవరుండు 
సుచరితుండనువా(డు నుచరితుండాతని 

భార్య సుశీల శోభన నుశీల 

నుమతి నువృత్తి నామముల. బుతులుగల 

రా వి,పమణిక్ నాయనఘమూర్తి 

నకుటుంబు(డై కాంచె సకల తీర్థంబులు 

సకల పుణ్యస్థాన చయము నకల 

తే.గీ. పరమ వుణ్యాయత నములు పాండురంగ 

బదరి కాశ మరంగ కోభన మహే(ధ 

సింహనగ కూర్మనీలాది 'సేత్వనంత 

శయన గోకర్ణ నైమిశాశమ ఫణీం[ద 

శెలకాంచి కురుక్నేతసార మరసి. “94 
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వ. అంత జాహ్నవీ కావెరీ యమునా తుంగభ [దా త్మామపర్డీ సరస్వతీ 

కోణా గోదావరీ నర్మదా పయస్వినీ కృతమాలా ముఖ్యనదుల నవగా 

హించి యొకనాండు నారాయణగిరింజేరి కల్యాణ తీర్థంబున మజ్జనం 

బాచరింపక పిదప గంగకునేంగి గంగంగానక యెచ్చటనున్న యది 

యని త్మతత్యుల నడిగిన వారు హరచూడా విభూణయైన గంగం 

గానవా యన నెంత నిర్భాగ్యుండ. అ|గంబుననున్న గంగా (వేవా 

హంబు(గానక యున్నవా(డ. ఏ దుష్కృతంబొనరించితినోయని విషా 

దంబునొంది హరిపాద తరంగిణిం 3 బార్థించుచు( జింతించుచున్నంత 

35 నీలోత్సల శోభనయైన యొక కన్యా రూపంబున(దాను భాగీర థివచ్చి 

(బాహ్మణో త్తమా ! యల దుఃఖించెదవని యడిగిన నతండిట్టనియె. 95 

క, సనసురనది( గానక యంతః 

కరణంబున దుఃఖమొంది కలగద యత్నాం 

తర విఫలతకంటె. దదు 

త్తర దుఃఖము వేజెకలదె తామరసాకశ్షీ ః 98 

వ. అని విన్నవించిన గంగ పాపకర్ములకుంగాన( బడదనిన (బాహ్మణుం 

డేను పాతకి నెతినేని మోక్షోదయంబును నుఖంబునులేదు. ఆ మోజో 

దయంబును నుఖంబును, హరిపాద నదినేని సేవించి పాప సంక్షయంబు 

చేయక లభించదనిన గంగయిట్టనియె. ౨9? 

కల్యాణ ఫ్రీర్థమహిమను గంగానది సుచరితునకు చెప్పుట 

శా, గంగావాహిని నేను నా నఖియ యీ కల్యాణి కాళింది న 

త్సంగం బొప్పంగ సర్వతీర్థ నికర స్నాతుండవై వుణ్య రే. 

ఖంగాన్పించిన యాదవా చలమునకా గల్యాణ తీర్థంబునం 

దుం గీర్తించి మునుంగవైతి వది దుర్దోషంబు నీ కిట్టగుకా. 98 

తే. గీ. ధరణి సిటువంటి పుణ్యతీర్థం బతి క 

మించు దుష్పాతకమునకు మేరగలదె ? 
తీర్థములరాజు కల్యాణ తీర్థ మింక 

. నీ కెజింగింతు వినుమతి నిష్ట(బూని, 99 

లీ. (్రారిం వినప్పుడు చింతించుంత. 

కిక. నీలోత్పల శోభన యైన యొకకనస్థియుం దాను గన్యారూవంబున థాగిరథీ వచ్చిం 

N-8 
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హరి పాదాబ్దమునందు(బుట్టి నదులందాధిక్యముం జెందితికా 

హరి భూదార శరీర నంజనిత *నర్యాంగీణవాః వూరమా 

వర తీర్ధంబు తదదివై వెలసె భవ్య[శీల నారాయణుం 

డురుతేజంబునను ండు(] బేమ రమతో యోగీశ్యరుల్.గొల్య(గకా. 100 

అట్టాట. దత్కల్యాణ తీర్థంబు నాకంటె. బరమ పవితంబు. 101 

చాంద సరోవర స్థలమునంతై తంబు 

నందనంత నరోవరాంతరమున 

వెకాఖమునను బావనమైన తుంగ భ 

[దా మహాతటినీ [హదంబునందు 

ఆషాఢమున నభ స్యంబున స్వామి పు 

ష్కరిణిలోంయలయందు( గంజహితుండు . 
వజల( గావేరి [పవాహంబునందు హై 

ల్లుణ మాసమున. గోటి గుణము మించు 

నట్టి కల్యాణ తీర్ధంబునందు నపుడు 

సనర్వునదులుండు నందున సర్వఫలము 

హరిపరాయణు లందుం(డు పరమ నియతి 

సకల తీర్థంబు లచ్చోట సంచరించు. “స 102 

అనిన విని విస్మయంబంది నిజరూపంబు(జూపుమని విన్నవించిన 

దూరదేశంబు తిరిగి యలసినవాడడ నడువ శకుండ(గాను పు[తులు 

శిశువులు. నీవే కల్యాణ తీర్థంబ వై పవహింవుమని [బాహ్మణుండు 

మొక్కిన యమునంజూచి నగి యాదరంబునొనిలిచి '' యుత్తుంగ 

తరంగయయున్న యాత రంగిణిం దార్థించిననన్ను (గల్యాణ తీర్ధంబుగాం 

[దిరావృతంబుగా నుచ్చరించి మ్మృత్పవాహంబున నవగాహనంబు 

గావించిన నభీష్టంబు లభించునని యానతి యిచ్చిన నట్టనే [బాహ్మణుం 

డొనర్చి మునింగిన యదుశై లంబును , గల్యాణ తీర్ణంబును, ద|తత్యులగు 

మునులునుగానువించిన విన్మయమునొందె. అంత నీవెవ్యరు ? నీవిచ్చటి 
కెట్టు వచ్చితివని యడుగు మునులకు నిజ వృత్తాంతంబు( దెలివి యీ 

స్థానంబెయ్యదియని యడిగిన వారలు యదు. శైలంబని యానతి యిచ్చిన 
నానందంబునొంది (శ్రీమన్నారాయణుని సేవించి తన్మహా నగంబు నిజ 
నివాసంబు( జేసికొని, నివేదితాన్నంబును భుజించుచు నచ్చట నారాయ 

ణుండను నొక వ్యుతునింగని యపరి[గహయా వల్ణబ్లోవ జీవనుండై 

యా [బాహ్మణుండు nn 108 
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తే. గీ. 

తే గీ, 

ఆ.వె, 

{ 

వ. * 

నారదీయపురాణము 

నారాయణు(డను నత(డం 

భోరుహూదృగ్భు క్త శేష భోజను( డైెస 

త్వారూఢి జనులు మెచ్చ(గ 

శ్రీరమణీనాథు సేవ సేయుచునుండెకా. 

అశళ్మవర్షనిపాభిహత సమస్త 

సన్య సంవత్సమృద్ధియె జగతియందు( 

బొడమె దుర్భిక్ష మొకయేండు పూర్ణమగుచు 

ధూమకేతువు చిందులు (దొక్క(దొణంగె. 

అప్పుడతని భార్య సుశీల సుచరితుంజూచి యిట్టనియె. 

శిశువుల సతిని రక్షించుట నీతి వా 

స్తవ్యున కెట్టి దుష్కార్యకరణ 

మేని కావించి న్రీత్వానర్థచావల 

ఫణితి( బల్కితి(గాని పల్కందగదు 

నకల ధర్మజ్ఞుండ వకట నీ వెణు(గని 

ధర్మంబులేదు భూతలమునందు 

(దవిడ దేశంబేలు దారి.ద్య వారణుం 

డను రాజువేండిన యంతకంటె. 

దెలివితో నిచ్చు ననుచు బోధింపందనయ 

సహితు(డైపోయి యారాజు సభను డస్సి 

యత(డు కార్యవళంబున నంపకున్న 

దెన్యమున( గొన్ని నాళ్లందు. దల్రడించి. 

అంత. గొంతసొమ్ము హస్తగతం బెన( 

జోరు లధ్వసిమ. జుట్టు ముట్టి 

లగుడ ఘాతశక్రి నొగిలించి దోంచిరా 
7విడువునంత((గుస్పి విపవరు(డు. 

నుచరితుని కొడుకు నారాయణుడను బాలుని |వతనిష్ట 
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తే. గీ, 

తే. గీ. 

నారదియపురాణము 

శో దవిడేశుం బొడగన( దం|డియన్నలు( బోవ 

మాతుల గృహమున మాతతోడ 

ఆకట డస్సి శమార్తుడై నారాయ 

ణాఖ్యు(డు చేరి భోజ్యంబు వేడ 

అన్న ంబు తల్లి ప్యతాంతరమున నిడ 

ననివేదితంబని యారగింప 

ననిన నీవే నివేద్యము సేయమట్రన్న 

ననుమతి గావించి హరికి నొానంగి 

యతని భుజియింపుమని (మొక్కి- యంబుజాన 

నార్పితోరు చతుర్విధాహారములు తృ 

ణీకరించి భుజించె నాలోకవిభుండు 

సంయమి వరేణ్యులందజు నంస్తుతింప. 110 

ఇట్టు భుజించిన పాతంబున సిక్టంబును లేక యుండ బాలుండును 

హర్షించి తల్రికడ క(గి యన్నంబు వేడిన మునుగొని చనిన నివేదితా 
న్న'ంబేమి యయ్యెననిన సనిశ్వరుండు భుజించెననుట విని మార్హాలాదుల 

కప్పగించి భగవంతుండు భుజించెననుట యుక్రంబేయని తర్దించి దిశాట 

నంబు సేయుమని పాత ంబిచ్చిన. 

ఏ గృహంబున కత(డేంగిన నిందిర 

యాగ్భహంబున కపు డరుగుదెంచి 

దర్విచే భెక్యంబు. దయనొనంగిన నది 

రత్నమయంబయి (ప్రబల థార్ 

సారమైయున్న నళక్తు(డై ప హన్త ద్వ 

యంబున దతా త్చాాతమట "వహించి 

శిరమున(బూని యాళిళువు తల్లికి నప్తు 

డర్పింప( దత్సా|తమంది కాంచి. 

39 మేడ్తు మార్చిట్ట యిచ్చె రమేందు వదన 

యెనిమిదవమాజు ఘనమౌ నిజెష్టప్యాత 
మొకటి యిచ్చి కుమార : నీ వేం/గుమనుచు * 

దల్టియనిచినవచ్చు ప్వుతకునింజూచి. 

ఫ్రం. [దపశేకు, 

89. యేడుమార్జి ట్లన యిచెఎచర మేందువదన--ఈ పాఠమున గణభంగము. : .' 

111 

112 



తే. గీ, 

నారదీయపురాణము - 117 

దివ్యాన్న భై క్షంబుోివెట్టి లోకమాతయనుగహించి యనుపవచ్చిన సుశీల 

తానును ధత్పుతుండును భుజించి హర్షించి రత్నంబులు గాంచి యక్కు 

మారుం|బశంసించుచు ధన రతార్థంబుగా మేల్కనియుండె. అంత 

నుచరితుండు చోర భగ్నాంగుండై యా(కటం గృశించి వుతులతో 

గృహంబునకు వచ్చుచుండె. అట్టు వచ్చు తన భర్తంగాంచి లజ్జితయై 

సతి యెదుర్కొని. 118 

సర్వ్యాంగీణ|వణు(డె 

దుర్విధు(డెయున్న మగనితో వేగమె యం 

తర్వేదన దొల(గ(60గ6౬ గుల 

నిర్వాహకు(డైన సుతుని “*నర్పెజింగింపకా. 114 

సుచరితు(డు ఫశ్చా త్తపు (డై 

క ల్యాణ క్రీరంబున తపన్ఫుచేయుట 
థ్ 

ఎంత మూఢుండనే నిందిరా సహితు(డ 

ప్యతపుష్ప ఫలాంబు భక్ష్యములు ని 

వేదితంబులు సేయ మోదించి సర్వస్వ 

దాయియైయున్న నారాయణుని వి 

సర్జించి యన్యదేశములకు నేగి య 

త్యల్పజనంబుల నా|శయింప( 

దగునె కృష్ణఘనుండు తతకృపారనములు 

గురియంగ నన్య భికుకుల వేండ- 

దెలివి లజ్ఞాభిమాన వృత్తిని, జరింప 

నున్న నాకు నమస్కృతు లొక... వైన 

జేయ(గా నర్హమని యాత్మ. జింతనొంది 

సుచరితాహ్యయ విపుండచ్చోట నిలిచి. 15 

నారాయణ భజనంబు సేయుచుం దనయుండగు నారాయణునకు వెద 

శా స్రోవదేశంబులు గావించి లక్ష్మీపసాద లబ్ధ సంవత్సమృద్ధిచే సదా 

చార నమన్వితుం డై [వియయుం దానును గల్యాణ తీర్గంబున( దవంబు 

చేసి యచ్యుతుని మెప్పించి సహన గుణితంబులుగా [జాహ్మణులకు 

40. వెట్టిన నుతుండు దెచ్చిన నుశీల. 

41. నేర్చెణి6 గించెన్. 
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తే. గీ. 

నారదీయపురాణము 

భోజనంబులు గావింపుచు నున్న యా [బాహ్మణుని ధనవంతుడని 
చోరులు (పచ్చన్న వేషధారు లై ముగురు లలాటంబున, నితరాంగంబుల 

ద్వాదశోర్ధ్వ పుం[డంబులు గావించుకొని నారాయణ నారాయణ 
యనుచు, విష్ణుభక్తులంగ నిన( (బణమిల్దుచువచ్చువారింజూచి సుచరితుండు 

భుజింపంబెట్టిన విష్ణు నివదితాన్నంబులు భుజించి నారాయణ పదాంభోజ 

తీర్గపానంబొనర్చి కృతార్గులునై న వారలందజకు మనంబున “నర్యోత్త 

రంబైన సాత్వికత్వముదయింప సాత్వికులై యేము చోరులము. భవ 

ద్లవ్యావహరణంబునకు వచ్చినవారము. వేషమ్మాతంబుచూచి యువచ 

రించితివనిన నగి, యన్మత్కుల ధనంబు నారాయణాహ్యయంబు, ఆ 

[దవ్యంబివ్వరు హరింప సమర్ధులు ? అనిన విని నంతోషాశు తరంగం 

బులతో( బులకించి వందనం బాచరించి వరమవద [పాపవ్త్యుపాయం బుప 

దేశింపు “మనిన నాతండట్ట కావింప వారు నైష్షికులై దేహావసానంబున( 

బరమ ధామంబు నొందిరి ఆంత. 116 

సుచరితాత్మయు( డంత నసోకమహిమ 

పుుత పౌత్ర సతీమి|త పూర్ణభోగ 

మంది నారాయణాం| ఘీ పరాయణాత్ము ( 

డగుచు వెకుంఠమందిర మందె( దుదకు. 117 

ఈ నుచరితు సుచర్మితం 

బాసక్తి౯ా విని పఠించి హర్షించిన ల 

క్షీ 'నఖతుల్య కుమారుణ 

చే సంతతి నిల్చి యుల్రసిల్లుదురుతుదికా. 215 

ధనధాన్య సంపదల్ గలు 

గు నపారముగా నుచరిత గుణనంతతికీ 

ర్రన వారికి మజిీ నద్భృహ 

మున కేంగిన నరుల కగును మురజిత్సదముకా. 119 

అనిన నమ్మునీం|దులు నంతోషోత్సుల్ల చేతన్కులై ముని కారూలుం 
డగు నారదుంజూచి కర్ణంబులకు నమృత [పవాహంబుగా( బల్కితి 

వింక నొక రహన్యంబు తెలుపుము. వాసుదేవ కథా [పనంగంబు సేయ 

సీకంచె నెవ్వండు నేర్చుననిన యుక్తకాల [పళ్నకరులగు మీచేత లోచన 
- పారణయగు రూపయిన నా తలంవున. బొడమెనని యా నారదుం 

డిట్టనియె. | 120 

49. నర్యోత్సరంబై.న సాత్వికు_లె 
48. మనసట్ల కావింపవారు పరమధామంబునొంది రంత. 



తే. గీ. 

తే. గీ 

తే. గీ. 

నారదీయపురాణమను 

శ్రీరామచర్నద్రుండు సితాలత్మణ సమేతుడై 

యాదవా।ది స్వామిని పూజించుట 

హరిభక్సి నియతాత్ములైన మీ రవధాన 

మున వినవలయు( [బమోదమంది 

యొక వుణ్య కథ మహాయోగులు మీరెజుం 

గని యదిలేదై నం గరుణగలిగి 

యడిగితి రిట యాదవాచల సీమ(బ 

శక్తి నారాయణార్పన మొనర్చి 

కాకుత్ణ్రువంశ శిభామణియైన (ఫ్రీ 

రామచం।|దు(డు జగ|దక్షకుండు 

వనమునకువచ్చి యొకనా(డు వనుమతీకు 

మారియును లక్ష్మణుడు గొల్వ మహిమమెటని 

యమ్మ హాగిరి తటమున నధివసించె 

నవ్యయానంద మాత్మలో నంకురింప. 

అంత. 

లక్ష్మణుండన్న జూచి యుల్లమున విస్మ 

యంబు దలకొన స్వేతన్న గాగసీమ 

మానసోవమ కాసారమౌళి యొకటి 

భాసురంబయ్యె( జూడుమ।పాకృతంబు. 

శశేత్రత్ర టియందు రత్నకలితంబగు దివ్యవిమానవీథి భా 

స్యత్తులమె సమాభ్యధిక వర్ణిత సుందర విగహంబుతో 

నుత్తమ లీలచేత( బురుషోత్త తము. డొప్పుచు నున్న వా(డు లో 

“కోత్ర్తర లక్ష్మి నీవువలె నుల్రమునంగనుపపై నాకటకా. 

ఆ కశుభాకార కాంతి వీకాభిలాష 

మాత్మ జనియించెనేని రమ్మనిన రామ 

చం|దు(డవుడే(ా జానకీ నసహితుండగుచు 

ఎదివ్యతర మైన కల్యాణ తీర్థమునకు. 

'44. అతృటియందు- వాత -| వతియందలి యీ పాఠమున యతిభంగము. 
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పూర్ణిమాచం[ద విన్ఫురిత ముఖాంబుజు 

విలసిత రత్నకుండల కలాపు 

హార కిరీట శేయూర ముఖ్య విభూషు 

నంచిత విమలాంజనాభ దేహు 

సర్వలోకాధిక సౌభాగ్య సంపన్ను 

భువనార్ష భూషణ భూషితంబు 

నద్భుతాకార దివ్యాయుధ పరివృతు( 

దపకాంచన పరిధాన శాలి 

నాదినారాయణుని(గాంచి యభినుతించి 

వందనము.జేని రఘువంశ వల్దభుండు 

భూమినందన యాకర్ణ వూర్ణ నిర్ని 

మేషదృమ్షి నిరీక్షించి నెమ్మి (మొక్కి. 126 

లక్ష్మణానీతకమల కల్హార కుముద 
కుసుమములుదెచ్చి పూజించి కొన్ని నెలలు 

రఘుకులాధీశ్వరుండు నిరంతరంబు 

సన్నిధానముల వసియింప( జ|కియనియె. 127 

రాక్షసానీక బాహు దర్పంబడంచి 

సీ వయోధ్యకు నేతేర నిఖిలయోగి 

జనులు గొల్వ(గ నిజనివాసంబునందు 

నుందు నీచేత(దగం బూజలంధికొనుచు. 126 

అని యనిచెనంత( జతుర్ణశ వత్సరంబులు వనంబుననుండి రామభ,దుండు 
నిజ నివాసంబునకువచ్చి తనుంబాసి చనలేక విఖీషణుండు వరితవింప 
రంగశాయినిచ్చి యీ రంగశాయిని నన్నుంగా భావించి పూజింపుమని 

యనిచె. విఖీిషణుండే(గిన రంగశాయి విరహ విషాదంబున రాభువుండు 

వైమనన్యంబునొంద( జతుర్ముఖుండు దివ్య విమానంబెక్కి_ చనుదెంచి 

రామచం దునింజూచి పూర్వంబున సీవు నారాయణాచలంబున( బూజిం 

చిన యచ్యుత దివ్యమంగళ విగహంబున్న యది, _ తద్వి|గహంబు( 

బూజింవుమని చెప్పి ధాత నిజలోకంబున కరిగె. ఆ రఘుపతి నగు 
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మోముతో సౌమి|తిం బిలిచి నారాయణాచలంబుననున్న హరిమూర్తం 

దెవ్పింవుమనిన సౌమితి యాంజనేయునిం బిలిచి తద్దిరి _పభావంబు. 

దెలిపి నియోగించిన నాత( డచ్చటికేంగి సేవించి వచ్చి రాఘవస్వామి 
చరణంబుల కెరగి యిట్లనియె. 129 

శ్రీరామాజ్ఞచే హానుమంతుఃడు 

యదుగిరి శ్రీహరిని పూజించుచుుడుట 

ఈ రూపము నా రూపము 

నేరు పజుపరాదు, మొగము నీక్షణములు, నా 

సారామృత శుభ రేఖా 

పారంపరి పొడవు దొడవు బాహుల నిడుపుకా. 180 

అనిన రామభ|దుం. డిట్లనియె. 181 

అనఘ నను గొల్బినట్ర యయ్యదు నగేశు( 

గొలువు నిరతంబు నత్యనుకూల భక్తి 

నని నియోగింవ నప్పు డా యనిలనూతి 

యొనర నిప్పుడు. గొల్పుచు నున్నవాడు. 182 

కనక మాలినీ యదుశేఖరుల కథ 

తద్ది గహంబుం దెవ్పించికొని రామభ[దుం డనేక సవ్మసోపచారని 

బులు గావించి సేవించి వరమ ధామంబున శకేయగుచు హనుమంతుని 

చేతికి నిచ్చె, నతండు కుశునకు నర్పించె, నా కుశుండు నజకుల ధనం 

బునుం బూజించె. అంత నా కుశునకు. గంఠస్థ కనకమాలికలతో నాక 

కన్య జనియింవ బాంధవులు కనకమాలిని యని పిలిచిరి. అంత. 188 

సుదతి నుకచ సున్మేతాంత సురద నుకర 

సుముఖి నుభూయుగ నుగంధి సురుచిరాన 

నుకుచ సువలగ్న సుశ్రోణి నుదరహాన 

ఘన నువర్థాభ కనకమాలిని చెలంగె. 184 

హంసగామిని(, బద్మవిహాసి చరణం, 

బక్వబింబాధర, లతాంగి, భర్మకాంచి 

మధుర మధురోక్తి నివుణ రమాధవాం[ఘి 

నేవ నానక్తచిత్తనా చెలువ( గాంచి. 185 
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కుకుండు సంత సిల్ల నక్కన్య ధన్యయె నారాయణ  సేవంగగావించె. 

కుశలవు రిరువురును కుశ్లీలవులతో(గూడి తత్సాామి సన్నిధిని రామా 

యణగానంబొనర్చుచుండిరి. అంత. 186 

సీతారాములు కుశునకు స్వప్న౦బున దర్శన మిచ్చుట 

అలసాపాంగ విలోచనంబులు నముద్యన్న వ్యవక్షోజకు 

ట్మలముల్ పూర్ణ నవీన నత్క-ళలు, సమ్యజ్మంజు కోణాధరాం 

చలముకా సాలవిలాన సంవదయు మించంగంతు సమ్మోహనా 

స్తలనద్దవతవో లె నత్తరుణి సౌందర్యంబుతో మీఆఅంగ౯ా. 187 

ఆ యింతికిం దగినభ ర్తను విమర్శించి కానక, కుశుండు ని దించునంత 

భరత లక్ష్మణ శ|తుమ్న నమేతుండై రామభదుండును, జననియైన 

జానకియుం గాన్సించిరి. కుశుండు కౌతూహలంబున [బ్రణామంబు 

లాచరించిన యంత. దారాధిప వరాననుండై రామభ|దుండు తమోప 

హారులైన వచనంబులచే నాదరింపుచు యదు శేఖరుం డనువానికి నీ కన్య 
నొసంగుమనియె. జనకనుతయు( దం|డి యొసంగిన [దవ్యం బక్క 

న్యకకు( బరమ; పీతి కారణంబుగా సకల వస్తువులు నక్కన్యకకు 

యౌతకంబుగా నచ్చి యవ్వరున కర్పింపుమని యానతియిచ్చె. ఇట్టాజ్ఞా 

వించి వా రదృశ్య లెచనిరి. కుశుండు మేల్కా-ంచి నిజకాంతతో వీ 

స్వప్నంబు “5 వరించి హర్షంబు నొందె నంత. 188 

ఆరిగితి నే నాయదుశే - 

ఖర పాలితవురమునకు నఖండితతేజ 

నృురణంబున నారాయణ 

గిరివర వరలబ్ది నతండు క్షితి పాలించుకా. 189 

వూర్ణశీలుండు యాదవ భూషణుండు 

నాగ నాతని తండి భూనాథ మౌళి 

తధుణానుగుణవిలాన ధన్యం గన్య 

నోర్తు వెదకుచునుండె నత్యుత్సవమున. 140 

. సర్వ సౌభాగ్య భాగ్య లక్షణములందు. 

గుశ తనూజాత మెజయుటి కుశల బుద్ధి 

నే నెజింగింప( ద|దాజధాని కేంగి . | 

పరిణయము జేసికొని యదు [పవరు డేగ. | శే 
నానా 

45. విన్నవించి. 
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సీ నూజు రథములు మున్నూజు దాసులు భద 

గజ సహనము. తురంగ మవరాయు 

తము నవమణి నియుతంబు జాంబూనద 

నిష్క_కోటి నన్యనిచయశాలి 

శ్రాల్రి సుక్నేత యోజన శతంబును ధేను 

గణములు దివ్యాంశుకము లసంఖ్య 

ములు భూషణ సోమములు పల్టకులమేయ 

ము లవుడు యాతకముగ నొనంగి 

తే.గీ. కనకమాలినిజూచి యో కన్యనీమ 
నంబులో నున్నయది నమ్మ దంబుతోడ 

వేడు మిచ్చెద ననిన నవ్విమల గాతి 

యతని నత్యంబు( బలికించి యప్పుడనియె, 142 

పుత్రికయైన హేమమాలినికి కుశుండు 
(శ్రీరాముండు నారాధించిన శ్రీహరి అర్నామూ ర్రి నొౌసనయగుట 

తే.గీ. వెలయు హరిదివ్య మంగళ విగహంబు 

రామచం[దార్చితంబు తద్ధృవ్య మొకటి 

యది సమర్వించితేని నాయాత్మ(గల్లు 

కామితములు ఫలించు నిక్క_ముగ(దం డి. 148 

క. అన జనక తనయ వాక్యము 

మనమున( జింతించి కుకుండు మధునూదన మూ 

రిని. దతకిర్తి నతుల శో 

భన విన్ఫూర్తిని' నిజాత్మ భవ కర్పించెకా. 144 

వ.' ఇట్టు కుశుం డియ్యవలసినవి యెల్ల నిచ్చినం బుచ్చుకొని యదుభూష 

ణుండు యదుశేఖర కనకమాలినీ కన్యానమేతుండై పురంబు వెడలి 

చనునెడ వెదకి వెదకి మున్ను రాజు లడుగ వచ్చిన కుకుం డంగీక 

రింవక వితృవచన (పామాణ్యంబున. దద్యదుభూషణ వుతుండగు 

యదు శేఖరున కర్పించిన ద దాజులు రోషంబున. దత్క_న్యాపహర 

అంబు గావింప( దలంచి మార్గంబున. 145 
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గర్వగంథులు కొందజుద్ధత మహీకాంతా| గణుల్ సాంవరా 

యోర్వి౯ దద్యదుభూషణాద్భుత భుజాగొద్భూత తేజోనలా 

ర్చిర్వీథికా శలభత్వమందిరి జయశ్రీ నాంజనేయన్సుర 

ద్దోర్వీర్యాహతి(గొందతేగగిరి సురేం|దుండేలు నవ్వీటికి౯ా. 146 

అప్పుడు నాకు నే తోత్సవంబయ్యె, నేమి చెప్పుదునయ్యాహవంబు 2: 147 

హరి కరుణ గలుగు నెయ్యెడ 

పరిభవ మయ్యెడను లేదు పరిపూర్తి హృదం 

తరమున నుండిన వారికి 

నరయంగనెచ్చో. బరాజయంబులు గలవే ? 148 

వసుదేవుండు శ్రీహరి అర్బామూ ర్తిని బూజించుట 

యాదవ భూషణుండు దంపతుల ముందట హరిదివ్య విిగహంబు' 

బల్లికి వై నిడుకొని నడివించె.  అందలజు మధురాకృతియైన మధురకు 

నడచిరి. అఆల్రియెడ( బౌరకాంతలు. దద్వ్భృత్తాంతంబు విని యంత 

రంగంబుప్పొంగ నెదురుకొనిరి. కంకణధ్వని యుంకార మణిపూర శింజి 

తంబుల చేత. దత్సంతోష సల్దాపంబులు గప్పంబడియె. కోణాభిహత 

నంక్షుభిత భేరీకుహర నం|భ్రమ ఘోషంబులు వేణువీణాన్వన కర్చుర 
మర్దళ డిండిమ. ధ్యానంబులును, కాహళ ధ్యానంబులు వన్నియెడల 

విజృంభింవ చెతాళిక కులోదృవులుభయవంశ (పశంనలు గావింవ 

దంపతులతో(గూడ నా జగత్పతిని నిజపుర [వవేశంబు 'సేయించె. అంత 

యదుశేఖరుండు కనకమాలినితోడ నర్థితాధికదాయియైన విష్ణుదెవు 
నర్చించి త [త్పసాదంబున “నక లైళ 3రక్టంబులుంగాంచె. ఆ- యదువం 

శంబున నిట్టు నెలకొనిన భగవంతుని యర్చామూర్తిని వనుదేవు( 
డర్చుంచుచుండె. నిజోదరంబున విశ్వంబుగల యాదేవుండు దేవకి జఠ 

రంబున నుండుటయు, అన్య బంధచ్చే దకుండయ్యు నులూఖల బద్దుం 

డగుటయు, భఘంటాకర్ణమోక్న (వపదాయియయ్యు(,. దానువు[తార్థియై 
తపశ రణంబు గావించుటయు ముచికుంద బంధ మోచకుండయ్యు. 

గాలయవనుని వలన బలాయనము గావించుటయు, (బబహ్మచర్యా 

వరిపాలకుండయ్యు గోపీ పరిష్వంగం బొనర్చుటయు, అన్యపుత 

రక్షణంబును న్వపుత పాలనంబును విశ్వరూపంబు చూపుటయు', 

46 గొందయిండిరి సురేం కుండ యవ్వీడునన్, 

47. సకల్రై శ్వర్యములు గావించె, 
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బాండవ న్యందనంబున( జూపట్టుటయు, ననిరుద్ధ కిరీట ధారణంబును, 

వింఛావతంన భరణంబును, శ్ ధర్మ (వతిష్టావన స్వేకృత మానవ 

రూపంబును, నవనీత చౌర్యంబును, నిత్యావ్యాహలైశ్వర్యంబును, ఉగ 

సేన నియామ్యత్యంబును, [బహ్మర్నుదాధిపత్యంబును, గుర్వాది నమ 

[స్యాయయు మొదలైన చిత విచితంబులు మెఅయించుచు వర్తించె 

ననిన మునులు సర్వంబును నెఖుంగుదుము. కాని యా కృష్ణునకు నని 

రుద్ద కిరీట ధారణంబెట్టు నంభవించెనది యెజుంగము. దానిందెలియ( 
జెప్పవే యని మును లడిగిన వారికి నారదుండిట్టనియె. 149 

(థీకృష్టుని మణికిరీట ధారణ గాథ 

అనురేశ్వరుండు  (పహ్హాద వు[తుండు వి 

రోచనుండను వాడు రూఢయశుండు 

క లశాబ్ది మధ్య భాగమునందు ననిరుద్ధ 

నేవసేయుచు నతి స్థిరత నిలిచి 

యొకరుండు నా హరియోగని దాసక్తి 

నుండ(దక్కిన మునులొయ్య నొయ్య( 

జన(గ6 దిహ్లాదాత్మ జా తత్త మహిమ [ప 

భూత శ క్రివహించి స్పుటతరాగ 

రంగభావంబు నొంది నిరంతరంబు 

చేరి కొలుచుచు. దద్విష్లు కీర దివ్య 
ణ షష 

మణికిరీటంబుగొని నాగ మందిరాంత 

రాళ. మొగి(జొచ్చెవా(డు దుక్శీలుడగుచు. 160 

అంత భగవంతు(డు రమతో మేల్కొనిన సేవక-.జనంబుబ్రుచేరి వారి 
కిరీటంబు( గానక యాహరి నడిగిన నే నిద్రింవనెవ్వ(డు హరించెనో 
యేమియునెజబుంగననిన( దద్వాక్యంబులు విని వారలు విరోచనుండే 

హరించి చనియె. ఏమందజణము నిచ్చటనే యున్నవారము, అత(డనుర 

వంళ్ దృవుండు, ఎల్పప్పుడు పాపంబే తలంచు ఇప్పుడు మృచ్చిలిన 

వాడై యుండియే వలాయనంబు నొందెనని నిశ్చయించి వైనతేయుని( 
బిలిచి మాలోబలవేగ సంపన్నుంచవు నీవే విరోచనుని సాధింపుమని 

(పారించిన. 151 

48, స్పతిష్టారూవత్వంబును. 
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'వెనతేయుండు విరోచనుని చంపి మణికిరిటముందెచ్చుట 

వ పాగ విషేప బహుళ వాతాహతి. 

గుల నగంబులు గలగుండువడ(గ 

ఉద్ధిత వేగమహోద్దతి శాఖ జం 

బూ పక్ష ముఖ్యముల్ పొడవడంగ 

దుర్భర న్ఫుటనట [తోటి కోటీధాటి 

మేఘముల్ తునియలై మింట *ినెజయ 
శఫ వినిర్హాత నంస్పాలనోద్మ గత, 

దవన మండలము నెంతయును *ీసజుగ6 

తే. గీ. గూజితంబున రాకాసిగుండె లవియ 

నక్షిరోషాగ్ని విన్ఫూర్తి నభ నిమ్న 
గోర్మిజాలంబు తెకతెక నుడికి పొంగ 

వి భమింపంగ( జొచ్చె. బూర్వా[భగంబు. 152 

వ. అంత. బాతాళాంతర కోణంబుననున్న తేజోజిత విరోచను విరోచను) 

గాంచి మహత్తర యుద్ధంబు, గావించి శంకులాకోటి తీష్టంబైన చంచూ 

పుటంబున వాని శిరంబు |[వయ్యలుబేసి కిరీటంబు(గొని మింటికెగసి 
వచ్చుచు ముందట శ్యామలాద్భుతంబై, యా [బహ్మ లోకంబై యున్న 

యొక దివ్య తేజంటు (గాంచి విన్మయంబంది యంత. 158 

మహా మశికికిటము 

బాలమూ ర్తి యగు శ్రీ కృష్ణుని శిరమున సరిగా కుదిరి నిలుచుట 

సీ. కర్ణాంతర న్థలత్క_లిత నేతాంచలు 

వ్యత్యస్త విన్యస్త వల్గుచరణు 

విమలాన నాంభోజ వితత వింఛావతం 

సవిరాజమాను' (బనన్నతేజు 

అనుపమ గుంజోరుహార శో భితభూషు- 

.. గమనీయ లాంగలి కర్ణవూరు 

గోవీ విలోచనాంకూర నుధా శీతు 

నంచిత పూర్ణ కృపాభిరాము 

49. నెరయ 
50. నసరుగం 
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అధర వినిహితవంశ నాళాంతరాళ 

కలిత వివర భమత్కరాగ కరశాఖు 

నఖిలలోకెక మోహ శరాంచితాంగు( 

బరివృతానేక బాలు గోపాలబాలు. 154 

వేణునాదాకర్ణనపార వశ్యార్థ దష్టతృణధేను పరివృతుండై యున్నం 
గాంచి. 155 

అనురాగంబున నా పతంగపతి దా సార్ధ ద్యిలక్షోరుయో 

జన ద ఘ్నెశ్వరు తత్కిిరీటము 5] | పళ న్యంబంచు గోపాల బా 

లుని మస్తాగమునందు నిల్ప ధరణీ లోకుల్ నిరీక్షింపం గీ 

ల్కానియెన్ మౌళియు( ద|త్సమాణముననుద్యత్సింఛధామంబుత్రో. 156 

అప్పుడు గరుత్మంతుండు విన్మయంబునం (బణమిళ్టి క్షేరాబ్ధికి నరిగి 

ముని సన్నిధానంబుననున్న భగవంతునకు విన్న వించిన( బరమ 

హర్షంబునొందెనని నారదుండుచెవ్పిన మునులు సంతసిల్లిరి. అంత. 157 

నారాయణగిరికి యాదవాది యను 

నామంబు గలుగుట 

ఒకనా(డు బలభ దు డుల్హాసమున, దిడ్ధ 

యాతావళంబున నరుగుదెంచి 

యాదవాచల శిఖరాగంబునందు60గ 

| ల్యాణ తీర్ధంబున నాదిమౌని 

గణములతో టెక్కు. కాలంబు లందుండి 

భవరోగ బేషజ భవ్యచరణు 

నారాయణు భజించి చేరి చక్షుర్మనో 

వాక్పూర్తిగాయగ భవ్యమున( టొగడి 

. ద్యారవతి కే(గుదెంచి యాదవశిఖా వ 
తంనమగు కృష్ణు నీక్షించి దక్షిణాశ( 
గంటి యాదవ ' శెలంబు కలితభోగ 
భాగ్య సౌభాగ్యశీలంబు వద్మనే|త : 158 

ర్షేం (పళ _స్హ్యంబంచు 
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అందు ననురక్తి(గంటిన్ 

గందర్చ సహ నతుల్య కాయు నమేయుకా 

బృందారక మాని నభా 

మందారక మైన దివ్య మంగళమూరిక౯ా. _ ‘159 

ఆ మూర్తి యన్మదృహ దేవతామూ ర్తియకాని యితర మూ ర్తిగాదని 

[పశంసించినం గృష్ణుండిట్రనియె. 160 

ఈరీతి నేల పల్కె_దు 

నీర్రీః యస్మతు._ల ధననేవధియగు ల 

శీ రమణమూరితో సరి 

గా రూపించితివి యదునగ |వభునిచటకా, 161 

అన్న [కొత్తమాటలాడితివనిన ' నీ 

తోడు నిజము నిజము దూరతరమె 

కదలి చనుట' భాగ్యకరమని వారించి 

యరిగిరవుడు వ్మిగహంబు 52త్రశ క 162 

అరిగి తద్దివ్య మంగళ విగహంబు నారాయణగిరి హరి సన్నిధానం 

బున నిలివి మూర్తి వై షమ్యంబు(గానక కలహంబులుడిగి రామకృష్ణులు 

తద్వి[గహంబు లన్యోన్యంబునుం గలసియుండిె. తదన్యోన్య సంగమం 

బున సీ శెలంబధికో చిత వైభవంబగు రూపంబుగాంచె నదిగాన 

యాదవాచలంబు నందట్లు సేవింపుదురు. మున్ను నారాయణగిరియె 

యున్న యది నాండు మొదలుకొని యాదవా[దియన విలసిల్లె. ఈ 

యాగమంబు వినినం, బఠియించిన౯ గుణవంతు.డై, ధనికుండై, ధర్మ 

చారియె వి తాద్యుత్తారకుం డె, నారాయణవరాయణుండై న కొడుకును, 

గనకమాలిని సమానయైన కన్యకంగాంచి యంతంబున వైకుంఠపదం 

బునందు, వెక్కు_లు పలుకనేల ? రామకృష్ణుల కటాక్షంబున సకల 

సంపదలును గలుగు. వారిని దైత్యు లెదిరింప వెజతురు. సురలు 

(మొక్కుదురు. పూర్వాపర వంశంబులు పది తరింపం జేయుంగావున 

సీ యాదవా।ది శిఖరికుల శిఖరంబున మహావైభవంబున మమ్మునుత్సు 

కుల(జేయు విష్ణుదివ్య రూవంబులు రెండు నుండు ననవిని మునులు 
నారదున కిట్టనిరి. . “ ౩68 

కలి, గాను. 
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యాదవ్శాదినాథు “సీవించు భ కుల 

కపబారము కొవించిన వారికి. గలుగు కీడు 

పరమ దయా [కాంత భగవంత నారద 

హరి యీ నగంబున కరుగుదెంచె 

ననుట యస్మల్లోచనా[గ సాషాత్కార 

మైన తెజింగయ్యె ననఘమూ ర్తి 

ధన్యతయు( గృతార్థత్వంబు గలిగె నీ 

వచనంబు కతన నవార్య మహిమ 

నైన [బశ్నాంతరం బడిగిన శోధించి 

తెలువ నేర్చరివి సందేహ మణ(గ 

యాదవాచలవాసి జనాళివిష్ణు 

కీర్తి ధర్మ పశస్తిమై వార్త కెక్క 
నట్టివారికి నపరాధ మాచరించు 

నది యకర్తవ్య మంటి మహాత్మ! నీవు. 164 

అది యెయ్యదియో వినియెద 
మవిరళ నద్భక్తి వేగ నానతి యిమ్మా : 

భవరోగ వైద్య "సేవా 

[పవణాత్మక : పద్మజాత్మాభ వ! మునిచం|దా! 165 

అనిన మునులంజూచి నారదుండు మద్దురుండు నాకు నానతియిచ్చిన 

[కమంబు వినుండెజీంగించెదనని యిట్టనియె. 166 

రాజ పురోహితుండైన చతుర్వేది కథ 

మున్ను[పాజ్ఞుండు నతిమూర్జుండు రాజపు 

రోహితుం డత్యంత రోషపరు(డు 
మనియె( జతుర్వెదియను పేరనొక్కండు 

నన్నింట నేర్పరియైన జాణ 

నారాయతైక నిష్టారతులగు వారి 

యందు శకి నహింహ డనుదినంబు 

అరసి నానా దేవతార్చకులను జాల 

మన్నించి కొనుచు ధర్మంబు విడచి 
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నియత భోజనంబు నిందించి మించ స 

ర్యాతిథియను వార్త నధిగమించి 

భూధరా శయ పరిపూర్ణ సంపదలచే 

నతిశయంబునొందె నాత( డంత. 167 

ఆతనికి మేధావియను వుతుండు పథమంబునంగలిగె. అట్టనె ఘనులై 
శివనామముల ముగ్గురు తనయులు వితృగుణ (వవీణులు జనియించిరి. 

ఆ [బాహ్మణుండు రాజభట |దవ్యంబుగొని దంభంబునం [బతివత్స 

రంబును యాగంబు గావించుదుండె. నంత నొక్కనాండాత (డు వైతృ్ళ 

కం బాచరించుచుండ, హరిభక్తి పరాయణుండును, వర్ణా(శ మాచార 

నిష్టానియత మాననుండును, నారాయణా దది వాసుండగుటంజేసి [తిదళ 

నమన్కృ్భృతుండును, మానావమానతుల్య [పమోదహృదయుండును 

నగు హరిరాతుండనువా(డు త ద్లామంబు (జొచ్చి వృద్ధుండు నధ్వ 

(శాంతుండును గాన నుతునితో. గూడవచ్చి వేషమా[తా వె దికుండగు 

చతుర్వేదింగాంచి [బాహ్మణ పరివృతుండై యుండునప్పుడు 168 

నారాయణదేవు పదాం 

భోరుహ తులసీదళములు భూనురవరకం 
రీరవు( డర్పింప(గ ని 

స్పారంబుగంజూచి కేలుసాచక యున్నక. 169 

మతియునొకసారి యా వి|పోత్తముండు తులసీదళంబులొనంగ దరియ 

వచ్చిన. 170 

అంటరాకు స్నానమాడిన వా(డనో 
ద్విజకులేం్యద : నీవు తెరువునడచి 

యంటు[దొక్కినాండ వరంబె నీ కేల 
Ch 

నున్న తులని ముట్ట నుపవసించి. ' 171 

అనుప నీతుండు నావ్వుతు డతని చేతి 

కొన(గు, కాకున్న నీచేత నుండనిమ్ము ! 

తులసీ లోకంబు లోవల దుర్హభంబె ? 

యిదియు నొకవస్తువే దా|తినెంచి చూడ. 172 
9x 
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మెచ్చాయె నిచటి కేటికి 

వచ్చితి వేగంబె తెలువు వనుధామర : యే 

నిచ్చట సన్మం|త కలా 

పోచ్చారణశ క్రి మెజసియుండినవా(డ౯. 178 

అని [బహ్మబంధుండు పల్కిన నా దాహ్మణుండు. 174 

అర్భకుండధిక దూగాధ్య పరి శాంతి 

నలసిన వాండింతయన్న మొస(గు 

మనియు నా హరిరాతుండనఘ పెతృకమునే, 

డర్పింపరాదని యా[గహించి 

యనియె. జతుర్వేది, యన్నంబు మాన నీ 

తండులంబు లొసంగు ధర్మబుద్ధి 

నన్యగృహంబున నైనను వండించు 

కొనియెద(గాని యాకొనిన యతిథి 

గడపకుమటంచు దద్ద్విజుడడుగ నడుగ( 

దగునె వైతృక దినమున! దండులంబు 

లైన నర్పింపననుచు గర్వాంధబుద్ధి 

నా చతుర్వేది తర్చించి యాడునంత . 175 

అధ్వపరి[ శాంతి నలసి [బాహ్మణుండు మణియు మజీయు వే(డుకొన 

సర్వాతిథియైన చతుర్వేది మజశీయు మజియు లేదన ధర్మం బెజుంగుదు 

వి'పేల పలికెదవు ? నీ గేహంబున నిడక యుండిన సీబంధుగ్భహంబున 

నేని భుజియింపంజేయుమని యా భూసురవర్యుండు (పార్థింప( జతు 

ర్వేది కృద్ధుండై నిరసించిన యని విశాచంబువలె( బలుమాలు నడిగి 
పీడించెదు ఈ నగరంబున మజీ గృహంబులులేవె? పొమ్ము! 

పొమ్మిచ్చట( దొలంగుమని తర్చించినంతట నశక్తుండై పు[తు(డును 

దానును నంగణ భాగంబునం దో(చక నిల్చిన నా చతుర్వేది తన 

తనయులచేత బాహ్యభాగంబునకుం గరార్థ చంద |కమంబునం 

[దోయించి కవాటంబు బిగియించునెడ( గవాటవేగ సం భాంతుండై 

బాలుండు నేలంబడిన నష్టోభవయని యా [బాహ్మణోత్తముండు బాష్ప 

గద్గద వాక్యంబులం బలుకుచు( గుమారుని నెత్తికొని మేను నివురుచు 

బుజ్జగించుచుండె, అప్పుడు. 176 
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కం కలుగదు [కోధము లోభము. 

గలుగదు గర్వంబు మదము. గలుగదు హరిభ 

క్రులకు( [బదిపము [కిందట 

నీలుచునె ఘోరాంధకార సిచయం బెల్లకా. 

శ్రా కూరాభీల భుజంగనాకు కుహర [కోడంబులో నున్న, దు 

ర్వారజ్వాల నముల్లనచ్చిఖి శిఖా గ గ్రైణిలోనున్న (, గాం - 

తార వ్యా[ఘగుహాంతరాళబిల మధ్య శణిలోనున్న మేల్ 

58 సేరన్ వచ్చుటకన్న భకృజనతా శ్రీనింద కావానముకా. 

తే.గీ. దరణి(బితార్థ కల్పిత ధనము వ్యయము 
సేయరాదం।డు బుధులు చర్చించిచూడ 

న [పధాన్మవతం బీదియనుచునపుడె 

దూరతరముగ ధర్మంబు తొల(గిపోవు. 

తే.గీ. [(బాహ్మణోత్తము. డిప్రే(గ( బరమహర్ష 

పూర్ణుండై పైతృక మొనర్చి భూసుపర్వు, 

డర్ధమును విద్య రాజమాన్యతయు(గలుగ 

యుక్తము నయుక్తము నెజుంగ నొకనివశమె ? 

విష్టురాతుండు కావించిన భాగవతారాధనము 

చ. అలసి యశక్తుండై ద్విజకులాధముసేంతకు రోసి వీటిలో 
వెలయంగ నూర్ధ్యవుం|డము(, బవి|త భుజాయుగ శంఖచ[కము 

(దలు, నలినా క్షమాలికయు. దాల్చిన తద్ధరణీ సురోత్తముం 

గలుష విదూరు(గాంచి కుతుకర్టృన భూనురు(డొక్క_రుండటన్. 

తే.గి, [బాహ్మణోత్సమ 1 పేరేమి? బాలుండేమి 

గావలయు? నేడు మననులో+ గల(గినట్టు 

గానువించితి నాకు నిక్కముగందెలుపు - 

మనిన నర్వము నెణి(గింవ నాదరించి. 

ఆత డిట్టనియె. లో 

హరిభక్ర్షాం[ఘి నరోజ రేణుకణ పూతాత్ముండనై శిష్టమం 

దిర ధాన్యౌాఘము ముష్టిమాతముగ నాతిధ్యంబునకా వేడి ను 

స్ట్ భ కికా నిజ దారపుతపహితులకా దీవింప(బోషింపుచుకా 

బర మానందము( బొందియుండుదును సొభాగ్య (పభావంబునకా 

. 58. లీరితిన్ వారిభక్కనిందక గృవాం వీషించు కన్నన్నహిన్. 

177 

178 

179 

180 

181 

152 

188 

. 184 
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- అనిమజీయు నాకుం బన్ని ద్దు నందనులు హశిద్వాదశ నామంబులవారు, 

- వారి వేరు లోకంబున. (బసిద్ధంబగు. నేను నారాయణున కంటె నన్య 

దేవతను భజింప, మద్భార్యయు న్నీవతంబె యాచరించునది- అని 
విష్ణురాతుండు తన నడక విన్నవింవ( బుతాన్వితుండై హరిరాతుండు 

తద్భృహంబునకుంజనియె. 185 

గృహావాన విభవమహిమ 

లకే తగి వలయుచుండు 

శీర శర; గ్రారలునుబోలెం, (గూరనంగ 

మంబు విషనింబదళ మేశనంబు(జోలు. 186 

భక్త 
భక్తు 
న కట్ట 

హరి సన్యాసి చషంబున అతిథియైవచ్చి యన్ముగహించుట 

అంత విష్ణురాతుని భార్య నుముఖి యనునది పరమసాధ్వి కలశంబున 

నుదకంబువట్టి పుతుండును, దానును మజ్జనంబాడి హరిరాతుండు 

మాధ్యాహ్నిక కృత్యంబులుదిర్చి నారాయణ (పతిగా నై వేద్యంబు 

నివేదించునప్పుడు శిష్యచతుష్కంబుతో, జరమాశమి యొక్క_ండు 

చనుదెంచె. ఆ గృహస్థుండు నయ్యతి థిని వానుదేవునిం బలెంబూజించి 

(మొక్కి- పాద పరిమార్జ్దనంబు(గావించి యహోభాగ్య మహోభాగ్యమని 

తత్సాద తీర్థంబు శిరంబునంజల్లుకొనిన సన్న్యాసియు, నతని శిష్యులు 

నలువురును, అతిథియు నతని వుతుండు నేకవంకిని భుజియించు 

చున్న తటి నా విష్ణురాతుని బాలుండొకండా(కొని తం|డికడకు వచ్చి 

రోదనంబు సేయందొడంగె. 187 

నుముఖింగన్ల్గొ నియన్న మీఘటములో కోధింపవేయంచు(. ద 

[దమణుండాడిన, సాధ్విలేదు క బళార్ధంబైన నంచుకా యథా 

ర్భముగా(బల్కై, మనోహరుండు మతియుకా దరించి కోధ్రింపు మ 

న్న ముదంబొప్ప(గ( జూడనన్న పరిపూర్ణం బె ఘటంబుండినకా. 188 

[బాహ్మణోత్స ముండు పన్నిద్దజును సుతుల్ 

తాను నతియ మనను తనివిదీజ 

నారగించిరపు డత్యంత సంతోష 

పూర్ణహృదయు లై యపూర్వు మహిమ. 189 
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ఇట్టు [వతిదినంబును జతుర్విధాహారంబులు మెండుకొనియుండ. 

[బయత్నంబున నాగతులగు వైష్ణవుల భుజియింపం జేయుచుండె. ఆ 

_యతిథివూజలో సుముఖియె పా త్రంబులువాడె నాపాతంబు సౌవర్లంబు 

లును, రాజతంబులునై ఎలసె. సన్న్యాసి భుజించినయిడ నిరవధియెన 

నిధిగానవచ్చె. సన్న్యాసి వేషంబున నారాయణుండు వేదంబులు శిష్య 

రూపంబు లె వంటంజనుదేర నేతెంచెనంట. పాషండి వారణోద్యోగంబున. 

[దిదండిధర రూపంబు గాంచి మున్ను విజృంభించు దత్తా తేయుండని 

మీరెలుంగుదురు. నారాయణపరాయణుండెవ్యని గృహంబున భుజించు 

నాతనిగృహంబున సావకాత్క్భారమున నారాయణుండు భుజించు. 190 

భాగవతాపచారముచే చతుర్వేది మహాపడలపాలగుట 

పీ, 

తే, గీ, 

తే. గీ. 

ఆ చతుర్వేది వితాద్యర్పనము సేయు 

నవుడు పయః పా|తమందు విషము. 
[గ క్కానొక్క మహో (గకాలాహి, భోజనా 

నంతరంబున మృతులైరి భోక్త 
లావి పుండును భార్య యాత్మ జులునుదాను 

పాన భోజంబున |బతికిరంత( 

దద్విజాత్మజులు పౌతకులంగణములందు( 

జాటిరి వెతృకాచరణ విషము 

చేత గరళశంబువెట్టి భజించె దుష్ట 

శీలు(డై దిజు( డంచునాక్షితి సురేం[దు( - 

బట్టి దట్టించి రారాజభటులు కళల 

మర్మములు దూలియీల్లై న నాదుర్మదుండు 191 

మెధావి వనము చొచ్చితి 

రోధానమునొంద మోర రూపంబగు వ్యా 

ఘాధిపతి |మింగ( గొందు 

భూధరమునకెక్మ_(బోయి భువి(బడునంతకా. 192 

తల్రియు జిహ్వాచ్చేదంబొనర్చుకొని వరానుత్వంబునొందె. 198 

అతని కన్యక లిరువు రత్యంత భీతి 
రాజదండ భయమున ద్యారంబునందు 

ననల శిఖలుంచి మడిసి రట్టావురంబు 

నణ(గె(దద్విషురాతు గహంబుదక్క.. 194 



చాక వ్యా 
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తత్సంబంధోవజీవులగు వారిరాజభటులు కారాగ్భహంబున నిలిపిన నంది 

వారు మృతులైరి. ఇవి యన్నియు దిన తయంబుననయ్యె. హరిభక్తుల 

నవమానంబుచేసినను, గురువుల బహూకరింపకయున్నను, దుష్టుల 

బహూకరించినను, తనుదాబహూకరించుకొనినను సంపదలు :నళించు. 

ఇది యెహిక దుఃఖంబు, ఇ(క నాముష్మిక దుఃఖంబులు వినుండు. 195 

మృతు(డైన చతుర్వేది నరక |పాపు(డగుట 

[కూరులు కాలకింకరులు ఘోరతరాజిన రజ్జుబంధ ని 

సాారితపాదు(గా నిలిపి స్తంభముతోడ నధోముఖంబుగా 

దారుణశక్తి (గట్టి బెడిదంబుగ( బుతులతోడ(గొట్టిరా 

హారవవృ త్తి(దద్ద్విజ నిజాన్యయ బాంధవులుకా జలింవ(గకా, 196 

సర్వాతిథి దానంతట 

సర్వుజనంబులు వినంగ సమవర్తివినా 

దుర్వర్తన తెలుపవె బుధ 

నిర్వాహక మొట్టి వినవె! నియతగుణాథ్యా! 

అన్యాయం బన్యాయం 

బన్యాయం బరయవే। మహాత్మా: (తిజగ 

ద్ధన్యుండవు సకల నురమూ 

ర్ధన్యుండవు నన్ను (గావు తం|డీ ! కరుణకా. 197 

అను నా చతుర్వేదిని విడిపించి సమవర్తి యెట్టన్యాయం బయ్యెనని 

యడిగిన నతండు పాంజలియె యిట్టనియె. 198 

ఆమ్నా యములు నాల్లు నర్ధయుక్తములుగా 

జదివితి మీమాంన సార మెల్ల, 
నెణీ(గి వెదికకర్మమ్ట్ట నెన్నిక గాంగ 

నాచరించితి జగంబాౌననంగ 

ఆత్మ జుల్ నాకన్న' నధికులు గృహిణియు 

నిత్య ధర్మాన్విత నేడు నాకు 

బాధలేటికి (బూర్ల పరమదయానిధి 

శోసమవరి వివరింపు శాస్త్రదృష్టి 

కథ. (వాంత(పతిలో ఈ పాదథాగము కుండలీకరింపబ డియున్నది. మూలశారుని 
వాక్యము శిధిల ముకా(గా (వతి వ్రాసినవారు పూర్తి ర్తిచేసినట్లు తోచును. 
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తే. గీ. 

నారదీయపు రాణము 

శమన :నీ యాజ్ఞ లోని వారము కటాక్ష 

పీక్షమము(గావుమేమని విన్న వింతు 

మనిన నా ధర్మరాజు న్యాయంబు(బూని 

యతని దుర్భృత్తి కలుగుచు నప్పుడనియి. 199 

ఓరీ: దురాత్మా: నారాయణాచలంబునుండి వచ్చిన వి[పుని నారాయణ 
పరాయణుండైన వానిం దిరన్కరించితివది యెబుంగుదువో: యెజుం 
గవో? పద్మారమణ పాదాబ్దవానిత తులసీదళంబు లతండర్పించిన నది 

గైకొనవైతి వది యెలుంగుదువో: యెజుంగవో? ఓరి పాపాత్మా! 
బాలకుండధ్వవరి[శాంతుండై యుండ నద్విజోత్తముం డబ్బాలున కై 

యన్నంబు వేడిన నవమానంబు చేసితి వది యెజబుంగుదువో? యెజుం 

గవో? కవాట వేగహతుం డైపడి బాష్పవ్యాకులేక్షణుం డైన హరిరాత 

బాలకుం గరుణింపవెతి వది యెజుంగుదువో? యెజుంగవో? రాజ 

కృవగలిగి గర్వించి శంఖచ కాది ధారణంబు నిందించితి వది యెజుం 

గుదువో? యెజుంగవో? ముక్తి మార్గోప దేష్టలగు మునుల వచనంబుల 

[పమాణంబులంటివి మూఢ: యవి యెొజుంగుదువో యెజుంగవో ? 

వేదంబులు నారాయణుండె పరదేవత యనవె వైవర్యంబొందితి వది 

యెజుంగుదువో? యెజుంగవో? నిత్యంబును రాజగోష్షియందు నాస్తిక 

పశంనయు, సాధు దూషణంబును నొనర్చితి వది 'యెజుంగుదువో? 
యెజుంగవో? ఇన్ని యు నేటికి? రాజసభను శరణాగత రక్షాధర్మంబు 

దూషించితి వది -యెజుంగుదువో ? యెజుంగవో? -యని పలికిన 
(దాహ్మణుండంగీకరించి కంపంబునొంది యీమహాపాపంబెట్టు తరిం 

. తునోయని మజియ మజీయు( దాదంబులంబడిన శమనుండాతని 

ఆ.వె, 

కిట్టనియె. . 200 

ఈయఘములకే నెజు(గుదు( 
[బాయశ్స్చిత్తంబు విష్ట్ణభక్తులయెడ న 

కేయముగ(జేయునవమతి 

పాయక నిష్క్భుతియులేదు పాపంబునకుకా. 201 

అనిన మతియు మజీయు నడుగులవె(బడి 

కంపమొందు విపుంగాంచి నీదు 

మరణవేళ నేడు మాజులు గోవింద . 

యనియె విష్ణురాతుండతుల కరుణ. | 205 
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చతుర్వేది (బహ్మరాకసరూపంబు నొందుట 

అందున ఘనయాతన లిక 

టొందవు దుష్కర్మవృత్తి వ5ల్టనవెదవడవిం 

జెంది జనరహిత దేశము 

నందుండెదు [బహ్మరాక్షసాకారమునకా. 208 

(బహ్మరాక్షసియగు నీదుభార్య, నీదు 
పు[తకులు గృ|ధమూర్తులె ఫొదలవెంట 

- శోభవదభిహతినిహతజంతు' భక్షణేచ్చ( 
దిరుగుచుం దువనాంతర దేశములను. - - - 204 

అని శమనుండానతిచ్చిన [బహ్మరాక్షనవృత్తికింగడ యెయ్యదియని 
దీనుండై చతుర్వేది యడిగిన నెప్పుడు విష్షుభక్తులం గాంచెద వప్పుడే 

pan రి అటి 

తద్దేహంబు వీడొ_నియెదవని బంధనంబు విడివించిన( . గుటుంబ 

నమేతుండై పోయి య్మాభష్ట బాహ్మణుండు వింధ్యారణ్యంబున నివ 

నించుచుండె. మధురిసవద సేవా పరిపక్వ స్వాంతవృత్తి త్రియె యదుగిరి 

తటంబుననున్న భాగవతునెవ్వనినేని యవమానించిన( జతుర్వేదివలెనే 

నష్టుండగు ధరాతలంబున. 205 

హరిరాతోత్తమపుణ్య సత్క_థలు నిత్యానంద సంపత్తి నె 

వ్వరు _విన్నకా బఠియించినకా హరికృపా వారాళిలయై వారి మం 

దిరసీమకా భుజియించు?, దద్విమతులెంతే నష్షలె పొల్తురు 

ర్వరనెంచక ధనధాన్యనంవదయు నెశ్వుర్యంబు మించకాదగుకా. 206 

అనిన, 'దదృహ్మరాక్షనత్వము క్రి వాని కెట్టయ్యెననీ మునులడిగిన 

నార్ దుండిట్టు తెలిపె. 207 

ఫలమూలవర్డిత బహుకంట కాకీర్ణ 

తత తప్తవాలుకాధ్వ [పదేశ 

ఘనత రారణ్య భాగంబున నా(కొని 

తనువు దూల(గ దూరదర్శనమున 

నగ్ని కిఖారుణోద్యత్కీ_ర్ల కేశమ 

సకముతో వాయనతను వికార 

కళలంగృశించి దగ్గమతినచలవర 

మునుబోలి తూలైక మూర్తిధారి 

కక, బూ నెద రణ్యానిందొక యర హీత దేశము. 
56. భవదఖండాఖ్సివోత జంతుభకణేచ్చ. 
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తే. గీ. యతుల దుర్వార మఘమోరాహియైన జిహ్వ 

గలిగి పాతాళకల్ప ముఖంబుతోడ( 

గోతి లిరువంక భయములు గులుక నెలవు 

లందు మాంసంబు మెనవుచు నంతనంత. - 208 

వ. నిమ్న దృ్భష్షియు, శూర్చకర్ణ్లుండును, వకబాహుండును దిర్య క్పేక్ష 

ణుండును, గుక్కుటోరస్ట్పృలుండును, బలలాశాతుర శ్యేన రివాది 

సంసేవితుండును, దాళ [ప్రమాణ పాదద్యయుండును, శూలఖడ్ల 

ధరుండును, [బేతచీవరావరణుండును, గర్జావలంబిక పాలుండును, 

గపాలమాలికాలంకారుండును, కోట స్టో ద్దూశిత. సర్వాంగుండును కాప 

కర్మ దృష్షి గోచరుండును, నాం|త మాలోవవీతుండును దమనకోటి 

బంధుండును భెరవ స్వరుండునునై వుతమి త భార్యాసహితుండె 

[(బహ్మ రాక్షనత్యంబు(గాంచి యనేకవర్ష సహ్మసంబులు జీవకోటుల 

భక్షించుచునుండె. వాని దారావు[తులు 'గృధరూవంబున( దత్సార్శ్య 

వర్తులె యతండు హింసించిన జంతువుల మాంనంబులు భుజియించు 

చుండిరి. ఈశ్య్ణర|దోహులకు నిట్టనుభవించుట చాలునె నిత్య 

నిరయంబులుగాక ? 209 

భాగవతానుగహమున 

చతుర్వేదికి (బహ్మరాళకనసత్వము తొలంగుట - 

శాం, ఆకాలంబున నేంగుదెంచిరి “మహోద్యద్దీవిభాసుల్, నుత 

శ్లోకుండొక్కండు సత్యనిష్టండన' దేజోధర్మ నంపన్న తకా 
వైకుంఠ [వయ నామకుండొక(డు నన్వర్ధాహ్వాయ [పష్మకియ౯ 
లోకుల్ చూడ (జెలంగి రద్భుతగుణాలోక్య “౧ వభావాఢ్యులకా. 210 

క, వారలు పుణ్యచరి తులు 

నారాయణ గిరివరాధినాథ |శ్రీమ 

న్నారాయణ దేవాం| ఘన . 

మారాధన మాచరించి యరుదెంచుఘనుల్. 211 

5. గోరలిరువంక 

55, భస్మోరద్దూళన లిప్తుండును. 

59. మవోచదారుల్ సమ[గో తృ్రమ-_ (యతిభం గము) 
60, [వభావంబునన్ , 
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ఆది కాశ్మీర దేశాగతులై యదు 

౩ లెందు సేవించి సమ్మ దమున( 

తద్దేశమునకు నాతత భ క్రిమజలి యే6 

గుచు హరిభక్తు లకుంఠితావ 

టోధనిష్టులు ద్విజపుంగవులాహరి 

కేతమ్మునందుండి చేరితమ్ము. 

గలసి వెన్వెంటరా(గా హరి(గీ ర్తించి 

కొనుచు వింధ్యాటవిషోణింజొచ్చి ' 

యొకతటాకమున మునింగి యుచితపుణ్య 

కర్మములు 'దీర్చియధికార గౌరవమున. 

గేశవునింగొల్చి విష్ణునంకి ర్తనములు 

నియతి. గావించునంతలో నిలిచి తెలిసి. 212 

ఆ దహ్మరాక్షనుండచ్చట( దిరుగుచున్న వా(డగుట సకల మహా 

పాపంబులకు హారికీర్తనంబు సేయుటయే |పాయక్సి త్తంబని |కుతి 

స్మృతి వురాజేతిహాసంబులు [ప్రమాణంబులుగా ఆ భాగవతులు (ప్రసంగ 

వశమున చెవ్పికొనుమాటలు దూరంబుననుండి విని గృ్మధరూపులై 

యున్న భార్యావుతులును దానును హరిభక్తి దర్శనకీ ర్ర రనంబుల 

హృదయంబు [పనన్నంబై న ఆ విష్ణుభ క్త పదాంభోజసంగపూత జలంబు 

దృష్టి పథంబుననున్న( బానంబు చేసి యా. రాశసుండు వైకుంఠ 

తద్భక్త భుక్కశిష్టపా తశాళనతోయ పరికీర్ణాన్నక బళంబులు భుజించి 

గృ్మధంబులు దాను జాతిస్మరత్యంబు నొంది .వెవన్యతు(డానతి 

యిచ్చిన [కమంబు( దలంచుకొని విష్ణుభకాంఘీ. తర్ధంబున ము క్రియ 

ఫలియించె; ఫలాంతరములనిన నెంత? యని భావించుచు 218 

అవుడుప్పొంగుచు [(బహ్మరాక్షసుండు వూర్ణానందుడై దక్షిణా 

ధిప పూర్వోక్త విశుద్ధ వైష్టవవరుల్ 61ద్రివ్యుత్త తనుల్ నిత్య ధ 

ర్మపరుల్ భూతల భాగ్యదేవతలు సారజ్ఞుల్ మునుల్ వీరెకా! 

యపరిచ్చేద్య మహానుభావులని తా నాత్మ'కా బశంసించుచుకా, బి14 

మన ముల్లసిల్ల దూరం 

బున దండ పణతి చేసి పొదవెడు పాపా 

తుని (బహ్మరాక్షసుం గని 

ఘను లాకాళ్మీర దెశక ర్తలు విపుల్. _ బి15 

61. సత్య [వతుల్ నిత్యధ-- (యతిభంగము) శ 
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ఇటనిరి. అ 

సీ వెవ్వండ వీవనమున 

కీవచ్చిన వార వెవ్వ రీ రాక్షసజ 

న్మావిర్భావము నికే 

కై వడి( [బావించె నెలు(గ(గా' బల్బు మనకా. 

తనసే.తయం, దనజన్మము 
తన తనయుల కథలు దార త త్రత్థ్భతులుకా 

వినయమున విన్న వించెకా 
మునుకొని యా (బాహ్మణో త్రముల కత(డు వడికా. 

విన్నవించి 

- సత్యనిష్టుండు వచించిన హరినామ (పథభావము 

ఏనెటులక౯ా దరింవుదు మహీనుర రత్నములార! యన్నవి 
ద్యానిధి సత్యనిష్ట(డను నాత(డు పల్కెను (బహ్మరాక్షనుల్ 

. శ్రీనఃినాక్షకీర్తన విశేషమునకా ఘనపాతకంబులా 
"యేనునుదూలు; సిల్చుని క నెయ్యడ నయ్యుపపాతకావళుల్ , 

. . నారాయణ చార్మిత క 
థారంభము మాని మర్త్యుండన్య కథలకుక౯ా. . 

[బార ంభించుటి గవ్యవ 

యోరుచీదిగనాడి కాంచికోత్సుకు(డగుటల్ . 

మందరాచల మంథాన మధితమగుచు 

నుధయమర్త్యుల జిహ్వలు సోత నాత్మ 

జిహ్వునుదయించి_ హరికథాంచితరసాయ - 

నంబు నరులకు సకల థాగ్యంబు నొసంగు. 

భవ దురుకాంతారాంతర 

నివనన మలినాత్ములైన నీచాత్ములక 

ర్లవశాయి కథామృతమును 

ోనవిరతముం| గోల( బూతతాత్మతగలుగుకా, 

62. తన యుదారత్వంబున్. 

68. సవిరతమున్ బూతవృత్తుల గుదురు వేగన్. 
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వ. 

నారదీయవురాణము 

దురితాహిదష్ట నరులకు( 

బరమౌొషధ మెంచిచూడ. బద్మాకాంతా 

వర కీర్తన మొకటియే 
యరయంగ నేమిటికి దేవతాంతర మహిమల్. 

వెల్లిగాను దుఃఖవారిధి 

కల్టోలము లుత్తరింప( గమలాక్ష కథా 

సల్హావ యానపాత న 

ముల్హానము చేతగాక యొక ,._టి గలదే ? 

తాపత్రయ శమనమునకు 

నోవళా జగమెలు(గ నయ్యదూ త్రంనకథా 

లాపంోబొక్క_టియదగు; గ 

రోపమమగు నన్యదెవతోత్క_ర్షమిల౯ా. 

ఘనత నారాయణాఖ్య యొకానొకప్పు 

డైనం గీర్తింవలేని మూఢాత్ము వదన 
మరయ వల్మీక మతని జిహ్వాంచలంబు 

చర్చ 'సేయంగ మోరభుజంగమంబు. 

పాపులగు మానవులకు శ్రీపతి కథాను 

ధారన్మ పేమ ముదయించి తనరకునికి 

యుష్ట్ర పోతంబు మాక ందముజ్జగించి 

నింబ ప్మతంబు చవిగొన నిలిచినట్టు. 

అచ్యుతానంత గోవింద యనుచు దిరుగ( 

దిరుగ( బలుకు మహాత్ములు దిరుగ ర్ముగ 

పాతకాబ్ధి మహావర్త పటలమధ్య 

సంతత |భమణైక [పచారములను. 
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భకాంఘిరెణువుచే( బవి|తంబగు కల్యాణతీర్థంబు రిరంబున( జల్లీకొని 

తద్దిరీం|ద (ప్రదక్షిణ నమస్కార క్రీ ర్రనంబులు గావించిన భగవంతుడు 

[(పనన్నుండై ముక్తి నొనంగునని యానతిచ్చె. ఇట్టని వారు నిజ 

నివాసంబునకే(గి రంత. 280 

[బహ్మరాక్షనుండు భార్యయు నుతులును 
గృ|ధనికరములు యదుగిరికి( జేరి 

6వ ద్రి [పదక్షేణంబు నెరపి త త్తీర్థాధి 

వాసి పాదు పాదవారి (గోలి. 281 

ఇటులకా మానము లేను దాటిన రమాదీశుండు తదునరో 

త్క_ట పూర్వాఘములన్నియు౯ మజచి తత్వజ్ఞాన "నంవత్క-రో 

దృటులె మించిన యాజయుకా విజయు నుద్యత్చేమ మీజకా సుధా 

పటల[పాయములైన సూకుల(దగకా బల్కె౯ |బమోదంబునకా. 282 

హరిరాత ఘనునకు నవచార మొనరించి 
యా చతుర్వేది భార్యకుమార 

బంధు సమెతుండై (బహ్మరాక్షను( డయ్యు 

నట్టివా( డిట మదీయ పదభ క్రి 

వరపాద తీర్ధాంబు పానంబుచేత( బ 

వితు(డై విజ్ఞాన వృత్తిగలిగి 

యేతదమేయ గిరీం[ద పార్శ్యంబున 

నుతమమూ రియ యున్న వా(డు 

వాని మత్తీర్థములయందు వరునతోడ'( 

దీర్ణమాడించి మది సేద.(దీర్చి తెండు 
సింహ మెదిరిన దంతులు నెదరినట్టు 

నాత్మ భక్తులయెడల( బాపాళశి యడంగు. - 288 

అమ్మ హానుభావు( డతని బాంధవులు మ 

త్రీర్గమున మునింగి దివ్యులగుచు 

నాకమున( బురాతనాకంబు వదలి వ 

ర్తించుచుందు గాత: తదీయులలర. 284 

జానా 

రిల్. సిర్మివదడిణంబుచేసి తత్మీ ర్భాధివాసి. 
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హరిభ కుల పాదతీర్ధ [ప్రభావము 
అన జయ విజయులు కౌతుక 

మున(జని సంపూర్ణతేజమున గిరిసేవా 
ఘను(డైన |బహ్మరాక్షను | 

ననఘాత్ములు వారుగాంచి ర తిహర్దమునకా ౨85 

హరి కింకర పాదాంబుజ 

పరమ పవితోదకాతి పావనతనులై 

పర (గిరి నారాయణు (శ్రీ 

ధరు( గీ ర్రింవుచు నవామృత స్లో తములకా 286 

వారలు [(బబహ్మరాక్షనుం గని యిట్టినిరి. 287 

అతులనద్భ క్తి లక్ష్మితో నావరాత్మ 

యరసి నీకుకా దైసన్ను (డౌ నధినుతింపు 

మంతకంటెను దత్క-టాజానుర కి 
గలుగనేర్చునె యెట్టి సత్కర్మములను, 288 
అష్టతీర్థావగాహ మర్పిన విదవ( 

దీగ్గమాడుము కల్యాణ తీర్థరాజ 

తీర్గమున నంత నీవు నుస్టితివహించి 

(బ్రహ్మ నిష్ట మెలంగెదు సరమ నియతి, 299 

ఇట్టని విష్ణుద్వారపాలురు పల్కిన జదుర్వేది హర్షించి [పథమంబున 

వేదవుషు- రిణీ తీర్థంబున( దదనంతరంబున దర్భతీర్థంబున, నావిదవ( 

బలాశ తీర్థంబున, నంత యాదవ తీర్ధంబున, నంతట బద్మతీర్ధంబున, 

నా వెనుకం బరాశర తీర్థంబున, సా విమ్మట నారాయణ [హదతీర్థం 

బున, నంతట వైకుంఠ “ గంగాతీర్థంబున స్నానంబుచేసి ముమ్మాటు 

నారాయణ మంతం బుచ్చరించి (బహ్మరాక్షనత్యంబు విడిచి సత్యంబు 

వహించి, కిఖాయజ్ఞో పవీతంబులును, దండ కమండలకుండలంబులును, 

దర్భాంగుశీయకంబులును, గుశాననంబును, ధౌతోత రీయంబును గలిగి 

ధర్మవరాయణుండై, మృదుభాషియె, మృదుగతియె, మృదుమాననుండై 

మం|తజవకీలుండై , సమస్త |పియవాదియె - (దాహ్మణరూపంబున 

భార్యాపు్కతబాంధవులుం దానును దతీర్ణ స్నానాధికారంబున లభించిన 

పౌర్వదై హిక విద్యా విశేషంబు హస్తామలకంబై న ఘనుండై యుండె. 

అంత. 240 
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కల్యాణ తీర్థమహిమ య 

తుల్యంబగు. దత్పవి (తతోయాప్టవు.డై 

క ల్యాణమందు మనుజుని 

కల్యాణ జలంబు( (గోల, గణ(గుదు రమరుల్. 

తులసీ వరమణిమాలా 

కళికలు పద్మాక్షు మాలికలు పూనిన ని 

ర్మలుండు మహాపాపాచల 

కులిళశంబై మెజయు జగము కొనియాడంగకా. 

ద్వాదళోర్థ్య పుం డధార ణార్జోతమ 

స్థానముల గురించి జయు(డు విజయు. 

డవని నురవరునకు నవుడువదేశించి 

ీకియాదరించి నారలతని లెస్స. 

ఘనశ కి( ద ప్రచ|కాం 

కనమా విజయుండొనర్చె. గౌతుకమున, వి 
మ్షనకుం జకాది శుభాం 

కనముననే (పితికాని కాదన్యమునకా. 

(బాహ్మణక్షతియోరవ్యపాద భవులు 

చ్మకధారణ సంవ్యత్పశ స్తమహిమ - 

[శుతి నిగళితంబు నియతై కమతి( |బమాణ 

మనుచు నది యాచరించుట యర్హతరము. 

ఆత్మభ ర్రకుం జిహ్నమగుట నత్కర్మాంగ.. | 

మెనది యని సకలాగమములు( 

ల దెలియంబల్కు-ట, (పకృతి (గంధి దాహకం 

బగుటి యాత్మకు హృద్యమై తనరుట 

స్వవియరూపమై. సంఘటిల్లుట దేహి 

దేహ నంస్కారమై తేటపడుట 

పరభావ హేతువై -పాటించియుండుట 

[వభవదన్య 'వరిహారమున( దగుటి 

46. యాదరంబుదిర్చియాదరమున. 
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శమన విదావణంబౌట శఠులకేని 

యనిశకుశ లాత్ములెన చేతనులకేని 

భు క్రిముక్తులు గల్లునా వూర్ణమహిమ 

చ|కలాంఛన మిల, దిశ స్తముల(దాల్చ్ప. 246 

శంఖ చకాది హీను(డౌ జడు(డుభోజ 

నాది కర్మంబులందయోగ్యత వహించి 

విష్ణుభ క్రి పరాయణ విబుధవర్గ 

పం క్రియుండంగ( దగ(డు దుష్పావియగుట. 247 

హరిభ క్రి నమేతుల(గని 

ధరలోపల శంఖచ[కధారణము సభాం 

తరముల నిందించిన వా; 

డరయ6(గ( బాషండు ర? లండు రాజన్యవరుల్ . 248 

అంత నమ్విపుండు తప్తచ|కాది భూషితుండై యూర్ధ్వ పుండంబులు 

పూని విష్టుళక్తులను [గ్రహింప నారాయణ పదాంభోజంబులు సేవిం 

చుచు. బ్యుతదారబంధు నహితుండై యైహికంబు లనుభవించి యంత 

మున నిరపాయ పదంబునొందె. ఈ యదుగిరి పభావంబు వినిన. 

బాప నిర్ముక్తులె ముక్తినొందుదురని నారదుండు సవిస్తరంబుగా 

నానతి యిచ్చెనంత. 249 

సమరోర్వీ పరతత్త్వ సాంశయిక వాసవ్యాత్మ బోధ కియో 

ద్యమ సిద్ధాంతిత యోగళాస్త్రమయ గీతాధ్యాయమా [తామరు 

దుమ నిత్యానత పార్యతీరమణ విద్యుద్వాదర జ్యజ్ఞటా 

విమలారుణ్య వునః పునః (పకటనా విద్యోతి పత్పల్పవా ! బి50 

ఉద్ధవ నామక హృదయ మ 
హోద్దవ సంధాన సౌహృదోదిత భాషా 
శుద్ద దయాంచిత భూమ న 
మిద్ధత భౌమా|గ బల నమిద్ధత తేజా : 251 

87. డం(డు 

N—10 



146 నారదీతపురాణము 

మయూరవృతము : 

పతగకేతన : వజనికేతన । పాపశాశన ! వూతనా 

సుతనుదారణ ః దురితవారణ । నూరి తోషణ కారణా ! 

యతి దృగంజన : యారిభంజన ! యావరంజన ! యంజనా 

[దితసు భాసుర । విదళితాసుర ! దీవ్యమాన మహీనురా ! 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్యవు[త, 

కాశ్యపగో[ త పవిత్ర శ్రీమద దలాడు నరసింహా |పణీతంబె న 
_ దొ. 

నారదీయ పురాణంబునందు దు ద్వితీయాశా:నము. 

శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. జ 

కా LE 
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తృతీయాక్వానము 

శ్రీరాధా హృదయెశ్వర 
పూరిత యమునానికుంజ పుంజ విహారో 

దార మనోరథ దుర్మద 

కౌరవ్య మనోగదావ కంబ్యుగీవా ! 1 

అవధరింప్తు మట్టు నారదుం డెటింగించిన మునులు విని [పశ్నాంత 

రంబునకు నుషక మించిరని సూతుండు శౌనకాదుల కిట్టనియె. 2 

ధరలోనకా హరిభకృకోటి కపరాధంబుల్ జనుల్ సేయంద 

ద్దురితంబుం బరిహారముం దెలివి నంతోషంబు గావించితీ 

వరయకా లోకములెల్ల మెలనంగ దత్తాాతేయు. డామ్నా'యచా 

తురి పాషండులనెల్ల నయ్యదుగిరి౯ దూలించె 1మున్నే గతికా 2 లి 

వర వైష్ణవ మౌళి పరా 

శరు( డేచొప్పున నొనర్చె నన్మతి యదుభూ 

ధరమున విష్ణు పురాణం 

బరయయల నోమాౌనినాథ యానతియీవెే. 4 

పొషండమతఖేద వచనము 

అనిన (నతండు వారికి) నిట్టనియి. కాణాదశా క్య పాషండ జైన 

[వముఖులు నరకాంగార వర్ధనులై. విజ్ఞానం బొకానొకప్పుడు 2చ్రళ్రచి 

దేహవ్యతిరి కంబైన యాత్మ లేదు. కేవలమునకీ దేహమె యాత్మయనుట 

యర్హంబని తెలియంబడుచున్నదిగాన ' దేహానురూపంబుగా' వర్తింప 
వలయు, తపోయజ్ఞదానయోగార్చనంబులు నేయుట వుథాయా 

సంబులని త త్యంబునం జూచువారిని మహీతలంబున మోహంబు 

1. మున్నీ గతిన్ అని (వాత పతి, 

2 చెరిచి, 

లె. న్ను. 
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నొందింతురు. కొందజాత్మ దేహభిన్నంబని యెజింగియు నాదేహంబు 

నకు క్షణవినాశత్వంబు తర్కకర్కశులై పల్కు-దురు. కొందజు 

దేహవ్యతిరి కృంబైన యాత్మకు నాదేహంబునందు నుండుట నంగీకరించి 

యంతర్యామి లే.డందురు. కొంద జాపురుషుని శేషకారణంబని యంగీ 

కరించి (బహ్మంగాని తదన్యునింగాని యొకనింగా.( [బతిపాదింతురు. 

చిదచిదూప భేదంబున జీవేశ్యర విభాగంబు గావించి (పమాణసిద్హమై 

సకలంబు నొక్క-_టియే యని పల్కు దురాత్మ తన్మా|త రూపంబు 

గాని బీవుండుగా( డీశ్వరుండుగాండు. ఆ దేహమునకంటె నధికంబగు 

వివరములను దానికంటె నధికముగాను* గొందజు పల్కు_దు రిది 

విష్ణుమాయా మోహితులై |పతిభామాత శరణులై పలికిరి. |పవాదకు 

లైనవారు వాదంబులు [ప్రమాణవిరోధులై నిరాలోకంబెన లోకంబును 

నిందించిన నంత నాజ్ఞానంబు విప్ణుతంబైన కలశాంబుధియందు విష్ణు 

పాదంబులంబడి వేదంబులు మొజలిడుచు మాధవా! సమస్త చిదచిద్వను 

శేషిని నీవగుట యీ యర్థంబునందు ననాదినిధనంబులగు మేమే 

[పమాణంబు నత్త్వస్థు లిందులకుం |బమాత లెవ్వనికి నేత త్రంంబు 

దోయ నాత త్వ్యంబు దైవతంబండడు. ఏనికిం [బ్రమాణము పాషండ 

వాదములు మ్రైెచ్చదేశనివాను లిందులకుదేశికులై యుండు. విశుద్ధండగు 
నాత్మకు స్నానాదులచేత నెటుల సిద్ధియగునని స్నానాదికం బిచ్చా 

వాదంబుచేత లు పంబుగావించి దుర్విజ్ఞానానువర్తులచేత వర్ణాశ్ర మా 

చారంబులు వదలియుం[డ ధ్యాత్మజ్ఞానంబు లింటింట నన్యపకారంబున 

నుండుం గావున విజ్ఞానంబు నిర్వహింపవె యీశ్వురా। యని వేదంబులు 

విన్నవించిన శ్రీవతి యిట్లనియె. ర్ 

ధరణీమండలి నేగురుండనయి శా స్త్రంబుల్ (పక ల్సింతు మీ 

రురు తేజంబున శిమ్యలై మెల(గు( డన్యోన్యాను వాదంబునకా 

చరితార్థత్యముగల్లి" గెల్బెదము' పాషండాలి నేడంచు నా | 

హరి విద్యా నియతాత్ము (డై. మెజసి దత్తాతేయు( డయ్యుంధరక. 6 

కౌపీన కవచీ శిక్య తిదండ్యుపవీత 

ములు పంచయా[తంబు లలవరించి 

మస్త శిథాభిరామ్యంబును లలితోర్ధ్వ 
వుం|డ చిహ్నములు [ప్రభూతలీల 

తీ, గంనున్ను అని [వాతపతి. 

ర్. శివ్య( తిదండ్యుపవీత అని [వాత పతి, (యతి భంగము) 



తే. గీ. 

తే, గీ, 

తే, గీ. 

తే. 

తే. 

గీ, 

గ, 
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గలిగి సన్యాసియై కమలాక్షు, డట్టుండ 

నుచిత వేదములు బహు చుండనంగ 

నాధర్వణికుండన నధ్వర్యుండన సామ 

గుండన సాంఖ్యలు దండిమెజని 

యమ్మహాత్ముని శిష్యత్వ మాచరించి 

యంగషట్కంబు నిజశిష్యులై చెలంగ 

గలిగె నిజభ క్రి వేర బుష్కరిణి యనంగ 

నొక్క-తిర్ధంబు సకలలోకోత మంబు. 7 

మానవాకారములను మీమాంసభర్మ 

శా స్త్రగణమును న్యాయవిసరము దత్పు 

రాణములుమించె నా రమారమణుంిట్టు 

ఘనత వర్తించె బహుశిష్యగ ణము * లమర 8 

జగతి,బాషండ శించపాషండ దావ 

వహ్నియె [పాంతదేశ నివాసులై న 

వారి శికించె ధారుణీవలయమునను 

జ్ఞానసంపత్తి వర్ధిల్ల సంఘటించె. 9 

రూడి కాండిల్యు(డను ముసిం|దుండు మున్ను 

బాంచరా త [ప్రమాణ (ప్రభావ శక్రి 

నాగమారంబు వ్యర్లమౌనట్లొనర్చు 
థి లథి య 

శఠరుల.( బాషండ జినులను నంహారించె, 10 

రాహు దంశనమున(జాసి యూాహిమాంశు. 

డలరుగతి మంచుతెర(బాసి యర్క్లబింబ 

మంబర మున( (బకాశించునట్టు జ్ఞాన 

మతిశయంబందె? బాషండు “లణిగినపుడు. 11 

వ్యా(ఘ వానర కిరాత సంవాదము 

ఇట్టు పాషండఖండనంబు గావింప నన్నిదిక్కులం' దిరిగి వేదంబులు 

కల్యాణతీర్థ తీరంబున కాండిల్యన మేతుండై న దతా తేయునింగాంచి 

స్వామీ: యొక యాళ్చర్యంబు చూచితిమనిన నదియేమి యని యడి 
గిన నొకవానరుం డరణ్యంబున నొక్కనగాగంబున నుండి వ్యా 

*బహుశిష్య గణము లగుచు.' 
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ఫీతుండె కిరాతుండొక్కురుండు నా నగాగంబునందె యుండినంత 

గిరాతుండు ని|దింప వానరుందిలిచి వ్యా ఘంబా(కొన్న దాన కసీ కిరాతుని 

మద్భక్షణంబుగా( గోరివచ్చితి సీ? శాఖా గంబూ(చిన వీడు వడిన 

వీని భక్షించి యేంగెదననిన (నవ్వానరుండు) భయాతురుండగుట వీని 

నెట్టు పడనూ(తు నుత ములు శరణాగతులం. గావందగునని యరగీక్ష 

రింవకయుండె నంత "నవ్యానరుండు ని (దింప వ్యా[ఘంబు కిరాతుని( 

జూచి నిన్ను [మిఐంగవచ్చినదాన సీ “ఏవానరంబు, బడం[దోంచిన 

మెసంగి చనియెదననం గిరాతుండు వానరంబును! బడందోచె 

(వ్యా ఘంబవ్వానరుని(జూచి) నిన్ను విడిచెద శాఖా|గంబునకు నెక్కి 

10వానిం బడం' (దోయుమని యనిచిన నమ్మ హీరుహాగంబునకు నెక్కి 

యూరకయున్న వ్యా ఘంబు 'ేవానిం (దో యుమనిన వానరం 

బిట్టనియె. 12 

మ. తగునా యీతని(|దో వ నాకు ని(క నత్యంతాతురుండై గ్భహో 

పగతుండై పగతుండు వచ్చి న గృపాపారాయణుల్ కావ(గా 

*నగు నేరంబులు గల్లనీ సురవలేపాంధుండుగానీ దుర 

ధ్వగుండై యుండిన నుండనీ మనుచులె ధర్మంబు లోకంబునకా: 18 

క. అని వానరముం దగంా!8 
గని వచ్చితి మనుచు' వెదగణములు పలుక కా 

విని దతా తేయుం డ 

య్యనఘుని శాండిల్యుంగాంచి హర్షోన్ముఖు(డై. 14 

న. _హరిశిమ్యుల్ నిగమంబు లీకరణి నత్యాశ్చర్యముంబొంద ని 
ద్రరలోనకా శరణాగతావనమహాధశ్మంబె ధర్మంబు త్ర 

త్పరమాత్మాశయమెల్ల నిట్టిదియె సీ భావంబునందుకా *ేమహ 

తర మేతద్దుణ మంచు(దో (చెనిది సత్యంబే పమాణంబగుకా. . 15 

ne 

6. ఈ కిరాతుని- అని వాత వతి. 9. ఇంక కనేనియు నిన్ను శదగు అని (వాత (వతి. 

7, యీ శాఖా గం 10. వీనిం _ దగు అని యుూ్నూ 

8. న బడం [దోచె--. - “11. హీనిం-. యతిభం గము- 

19. .గన్వుని వచ్చితిమి * 

= కన్యను, అనుదానికి “సం భమము' అని శబ్దరత్నాకరము. కనుగొనుట అను 

అర్థము దీనికి లేదు. సం భమమను అర్థమి చ్చట సరిపోవుట లేదు. కావున “దగగ 

గనివచ్చితి” మనియుండ[దగును. “కన్లా? వచ్చితి” మనిన యతి భంగము కాగలదు. 

18. వువోతర మని (వాత పతి. ఈ రూపము అసాధువు. 
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అరసి శరణాగతులః: బోచునదియె ధర్మ 

మగుట యేము నెజుంగుదు మనము తిర 

గాత్మలకు నిట్టిగుణ మెట్టులమరె ననుచు 

వేదములు పల్కె నవు డతివిన్మయముగ. 16 

నారశీజంఘుని కథ 

. వెలయ దిర్యగంతువులను దిర్యగంతు 
జ జ 

వులకేని శరణాగతులను [బోవ 

బరమధర్మము మున్ను భవ్యశీలంబై న 

గంధర్వమి[త మె ఘనత కక్కు 

రాజహంనంబు నాళీజంఘమను *ీపేరు 

గలిగినయది సిరిగాంచి మెల(గ 

దార్నిద్యమున ధరాతలమున. దిరుగుచు 

నొక(డు తత్సన్నిధినుండ( గాంచి 

ద్విజుని యట్లనె తో(చెదు, దీనవృతి, 

నేలవచ్చి విచటికి? నేమిసేయ 

వలయునన |బాహ్మణు(డు లేమివలన వచ్చి 

నాడ నన హంస మప్పుడిట్టనుచు(బలి కె. 17 

గంధ ర్వేందు. డొకండు మత్సఖుండు విఖ్యాతుండు దీనార్ధి స 

దృుంధుం డాత(డొనంగు నీకు ధననంపల్లబ్ది యంచుకా స్వనం 

బంధం బంతయు(దెల్సి రమ్మనుచు నం పార్థింవ గేహంబులో 

నంధోలేశములేక (సుక్కి చనె హంసావాస మా విపుండు౯. 16 

ఆలో ని దాకులమగు 

నాళీజంఘంబు కంఠనాళము విప్రం 

డాలోలత( బిసికిన వా( 

డా లోకముచేర భాస్క_రా లోకమున౯. 19 

[బాహ్మణాధము(డు తత్సలలంబు భక్షించి 

ని దించునప్పు డా నీడజంబు 

పక్షముల్ గంధర్వ్యపతి భటుల్ వీశించి 

విపుని నెమ్మోము విన్నదనము 

i4. 

15. 

—_—_ 

కేరంగలిగినయది 

తోంచెడు 
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గని వీ(డె హింనించెగా యని వాని భం 

జించిరి నాకంబుచేరె రాజ 

హంసంబు [చాహ్మణుం డరిగ హంసకుమార 

మందిరంబునకు శ్రీమహిమ గలిగి 

ఆ. వె. యంత హంన మడిగె వయ్యమరవరుల 

నన్ను నోర్చు [బాహ్మణవరు, డక ట 

యెందునుండె నాకు నెజబుకసేయుం డన 

ననిరి నరకవాసియమ్యె ననుచు. 

తే. గీ. అమరులకు (మొక్కి యా రాజహంస మాత్మ 

సుకృత మున నేంకు [బాహ్మణు సురపురమున 

కధివసింపంగ( గృప సేయు డనుచు వారి 

పాద నీరేరుహంబుల( బవియె నంత. 

క. నిను హింసించిన పొతకి 

ననఘాః నాకమున నునుపు మంటివి యే త 

జ్ఞనులకు నిచటికి రావ 

చ్చునెః యో కార్యలబు వలదునూ నీ కింక౯ా. 

ఆ. వె. అనిన మజియు నత(డు పార్థింవ నిర్బంధ 

మున సుపర్వు లెల్ల ననుమతింవ 

నాకమునకు వచ్చె నరకాంతరము మాని 

భూసురుండు దుర్గుణానురుండు. 

క. అనుకంపాశీలము గాం 

చిన వారికి శరణమన విశేషంబున, (టో 

చిన యది సు వతమని న 

జ్జను లాడుదు రఖిలధర్మ సారజ్ఞులలోకా. 

తే. గీ. ఒనర( [(బత్యక్ష నారాయణో క్ర పాంచ 

రాత సారాంశ మఖిలై కప్యాత మతి వి 

చిత మమల పవితచరిత మిందు 

నెంచ శరణాగత[తాణ మింత మించు. 

ను rm 

16, రాజు వాంనంబు. 

20 

బిల్లి 

28 

24 

విల్ 



వం 

ఆ. వె. 

నారిదీయపురాణము 153! 

ఇట్ట న్యొన్య సల్హాపోత్ఫుల్ర మానసులై న వారి యగంబునకు శిష్య 

నహీతుండై పరాశరుండు చనుదెంచి దతా। తేయునకుం బణామం 

దాచరించి . తదనుమతంబున. గుశలంబు విన్న వంచి నిజాగమన కారణం 

బేదియనిన నిట్టనియె. పులస్త్య వసిష్ట వరదానంబున( ద త్త్వమంతయు 

నాకు( [బకాశంబయ్యె. మె (తేయనకు నది వినబుద్ధి వౌడమె. సి 

నరో త్తర దేశంబున నిలిచెద. నారాయణమునీం| దుండు బదరి 

కాశమంబున కంటె నారాయణాచలంబు నాకుం [వియం బనియె. 

మునిస్థానంబునుం గలదని యానతియిచ్చి యిచట విష్ణుపురాణం 

వితనికి బోధింపుమనిన( దద చ నంబునంబని వింటి. ఆ నారాయణుం 

డన నీవే వెదపురాణాదు ల కన్ని ంటికి నీవే ఫలంబునేండు నాదృష్టికి 

నమృ త పారణంబయ్యెనను'* పరా ప్ రాశరునకు దత్తా! తేయుం డిట్టస్యె. 26 

తత్త్వము నీ విక్క_డ* విని 

తత్వమున యథార్థఘటన దగ బోధింవకా 

సత్త్వాధికుండవును సుధీ 
సత్త్వాధికుండవును పీవ్ చతురత నరయకా. 27 

|వియమా సర్వో తృరమతి 

కయముననేతత్సురాణ సారంబిట్టన్ 

[బియతమమై కర్ణామృత 

మయి మెజయన్ వినియెదను నయంబుననేనున్. 28 

అని యనుజ్ఞ నొసంగ నా పరాశరముని 

హరియ పరమత త్తం మనుచు(దెలుప 

విమల రూపమైన విష్ణుపురాణంబు 

సంఘటించె శుద్ధ స త్వమయము. ఖల 

తనదు కల్యాణతీర్థమునకు, గించిదు 

తర భాగమున మహోదారమగు ప* 

రాశరా శమ మఘరాశిమాలానల 

మాతీర్గమణి వతీచ్యంతరమున( 

17. ననుచు.బ రాళరున కుణఅర్థ ము సరిపడదు, 

ఈ వని 

- క టరాశళా శమ 
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దగు పంచభాగవత స్థాన మాతీర్థ 

మునకెంచ (బాగ్భాగమున వరాహ 

దెవతాస్థాన మా తీర్థంబు దశ్నిణ 

న్థలిని సీతారణ్య మలరు నచట 

. లక్ష్మ ణు(డు గిం బర్జశాలా గహంబు 

రామ జనకనుతా మన కోరమము గాగ 

స్థానములు నాలు నిట్టివి సంఖఫ్వించె 

నట్టి పుణ్యస్థలంబున ల సతివరేణ | 8 

అంత మై ల్రేయ సహితుడై యాపరాళ 

రుండు శాండిల్య మౌనిశా రూలు వినయ 

నీలు నత్యంత భ క్రి క్రి భూషించి యపుడు 

వినయ సంవన్ను డై గారవించి పలికె. 81 

తులసీ హరివాసరాది మహ త్త్యము 

ఎంచ6:దగు. బాంచరా[త [ప్రపంచ వక్త 

మీరెటుంగనియది. యింత యేనిలేదు 
ఘన దయానిధి దానిలో, గల విశేష 
మంతయును నా కెజింగింపు మాదరమున. ల్రీ2ి 

[శుతులందు. గానుపించక 

యతి గోప్యంబై న యర్థమది లోకశుభ 
స్థితి మెజయ': బాంచరా[తం 

బతి ధృతి నారాయణుడు సమగత( జేసెకా. 88 

తులసీ హరివానర ని 

శల మాహాత్మ్యములు విషనంతత సేవా 
ది 

ఫలములునుం దద్వాననం 

దెలివి పడకా నేడు మాకు. దెలుప మునీం|దా | 84 

అనిన కాండిల్యుం డిట్టనియె. భవతారకంబై సర్వజగత్కారణంబై 

కాంతానందంబై మహానందం బె సత్యజ్ఞానమయంబగు మహా 

రూపంబు గలదు. దానికంటె. బియతరంబై. వెకుంఠవాసి దృశ్యంబై 

గుణభాషాదులచేత నద్భుతంబై మూర బైన దిహ్మంబు 

గలదు. దానియందు ననేక రూపంబులు గలవు. దాననే జీవనంబై 
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వరమానందంబున విహరించు. విష్ణునకు దివ్యరూ వంబులనేకం 

బులు గలవు. వాసుదేవాదులు కొన్ని, " శేశవాదులు కొన్ని, పద్మ 

నాభాదులు కొన్ని, లక్ష్మి గాఢో వగూఢంబులై న రూపంబులసంఖ్యం 

బులుగల వనురూవరూవంబుచే నేర్పడిన సర్వశష్టులగు లత్ష్మీ నారా 

యణులకు దాసదాసేజనంబులై న (బహ్మరు దాది దేవతలు గలరు. 

; నారాయణుండు సృజించి రక్షించి యంతంబున నిశ్వం బు పారం 

నందునకు లీలం గారణంబు పృథివి ఘటికాయం: త నిత్యారోహో 

రోహాంబులచేం ర్మ మాలికయందు. దిరుగువారి. గ్. 

తత్కర్మ చ కంబు వల న (నుండి) నివారించుం గాన తచ్చరణార్చ 
ఈ 

నంబే (పతిదినంబు గావింప వలయు. వర్ణాశ్రమాచార | భమ్షలు విష్ణు 

ప్త జార్లులుగారు. మరి కియును, 55 

హరివూజకు6 దులసీదళ 

మరయంగ నానందకంద మడిలేకున్న కా 

స్మరియించిన:దత్సలదం 
బరవిందాక్షునకు. దులసి యర్హంబెందుకా. | 86 

పద్మక ల్హారచంపక భర్మకుసుమ 

పూజ(గావించ మెచ్చ(డంభోజనాథి 

క్రీకరంబె న నవతులసీదళముల( . 

బూజ(గావింప * మెచ్చు, సీ భూమిలోన. ల 

ఇందునకు( బురావృతం బెజింగించెద ల్ 

ధర్మ కెతుండను ధరణీశ్యరుండు మున్ను 

మునివృత్తి (జేసె నమోఘ మహిమ 

ధర్మంబులన్నియు. దద్ధరా శాసిత 

హితు(డైన నిజపురోహితుని. బిలిచి 

యఖిల ధర్మ ంబులు నఖిల |వతంబులు 

నఖిల యజ్ఞంబులు నాచరించి 

నాడ నారాయణనగమున 'నారాయ 

ఇజార్చనం బొనరింతు ననుదినంబు 

x సజ 
౩టొ 
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తే.గీ, 

ధర్మ కేతుండనువాజు చేయు నారాయణార్చనా (ప్రకారము 

తే.గీ, 

ఆ.వె. 

'వెద్యమిచ్చి యాదివిష్లుదేవు 

నారదీయపురాణము 

నిద్ధశీల : వురాణంబులెల్ల మాధ 

వార్చనంబె [(పశసమౌ ననియె నాకు 

విష్ణు నంతోషకారణవృద్ధి కెద్ది 
సాధనము ? తెల్పవే యని సన్ను తింవ 

నకల సుమములచేత( గాంచన నుమముల 

చేత గంధాదికంబులచేత నఖిల 

భక్ష్యములు వ్యంజనములు పాకశుద్ధి 

విమలముగజేసి హరికినై వెద్య మొనంగి. 

సేవించుమని పురోపితుండుపదేశించిన. 

. క నకంబెంతయుచెచ్చి పద్మనుమన;ః కల్తారచాంపేయ కాం 

చన పున్నాగ కదంబ కుంద *పకుళాంచ [దూపముల్ చేసిత 

ద్దన రత్నాంకిత పుష్పమాలికలు వేడ్క_కా మీల( గల్పించి యా 

ననలం బూజయునర్చ మహీనాధుండు హర్షంబునన్. 

అంత. 

భకి మైనహ్మసభార|పమిత*నయి 

నభినుతించి యవనియందు దండానతి 

చేసి నృత మాడి చెలగు నంత. 

తత్కాలమునను యాధాలాభ నామకు( 

డవనీనురుండొక (డనఘనిష్ష 

నూని యెకాదశి నువవాస మొనరించి 
నియత|వతంబున నయముగాంచి 

నరులు మెచ్చ యోజన తయాంతర్శి త 

దేశంబునందు నుద్దీవ్రి మెఆఅని 

యుండి ద్వాదళి నా సముజ్వ్వల తులసికా 

మాలిక (బూజించి మహిమవెలయ 

% వకుళాకారంబులంచేసి (యతిభం గము) 

* ఈ రూపము చింత్యము-మార్చినచే గణభంగము, 

82 

40 

41 

42 

48 

శీ 
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తే.గీ. నపుడు నైవేద్యమర్పించె నా మహీత 
లాధీనాథుండు నారాయణా దినాథు 

భ కి(బూజించి యన్న ం౦బు [బాహ్మణులకు 

నెమ్మితోడ నొసంగి మన్నించి మించి. తీర్ 

తే.గీ. సౌధభాగంబు నా సార్యభౌము( 

డుచిత సద్గోష్టి వ ర్రింపుచున్న యెడను 

వచ్చిరిరువురు గంధర్యవరులు మింట 

యదుగిరిం దుని బాడుచు నద్భుతముగ, 4€ 

వ. రత్నాంగద విచితాంగద నామంబులం _బసిద్ధులగు నా గంధర్వ 

వరులు నారాయణుండు రాజదత, నువర్ణకుసు మాదికం బంగీకరింపక 

యాధాలాభ దతృంబైన తులసికామాలికయె మౌళియందుందాల్బననుచు 

నేంగునెడ, దద్యార విని ధర్మ కేతుండు నారాయణ సన్ని ధానంబుంజేరి 

యట్టనె విలోకించి విస్మయంబంది యాధాలాభుని యున్న కడకుంజని 

మొక్కి మధువికోధి తత్పూజ(గైకొనుటయు నిజపూజం గై కొనకుండు 
టయు నెట్టయ్యెననిన నతండిట్టనియె. 47 

తే.గీ. ఏ దరి; దుండ నర్ధింప నెజు(గనెట్టు 

వాసుదేవుని *మెప్పించువాండ నెట్టి 

ధర్మ మొనరింప శకుండ ధరణినాథ 

ధరణితలమున నీకిట్టు కత గునుగాక 48 

వ. అదియునుంగాక యాపరాత్మ తానేమి సంక ల్పించుకొని యుండునొ 

యది తానె కల్గ్లుచున్నయది. కించిత్తేని యకృతమయినయది యపే 

శ&ంచ(డు గావున మహారాజా: నీచేతం జేయంబడినయది చూడంబడక 

యుండుట నిజంబనిన మణియుం (కార్ధించిన *నిట్టనియె. 49 

మ. తులసీమాలిక వైచి విష్ణునకు నంతోషంబు( బుట్టించి 19న్చి 

చ్చలు నైవేద్యమొనంగి వందనములుకా సద్భక్తి గావించుచుళా 

205 లి నష్టాక్షరమం తరాజమున నుల్చంబుల్చసి లంగ ను 

జల నిష్టావి జపంబు సేయుదు మహోత్సాహంబు దీవింపంగకా. 50 

* మెప్పింపువాండ. * మరియు నిట్లనియె. 
18. చెల్లుంగాక.(యతి ₹ 

19. నిశంలు,. 

20. (పోలిన దష్టాతర (పాన భంగము) 
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భగవద్దర్శనము చేయు విధానము 

తే.గీ. ఎంచ నారాయణున కంటె నితరదేవు( 

డనుప మాష్టాక్షరంబై న యట్టి మంత్ర 
తౌకకంటెను మజియన్యమం 8 త్ర మిందు 

గురునకంటెను వేజొక గురుడు గలయడె? “idl 

వినుము రాజ! ఏకవస్త్రంబుంగట్టి |వణామంబు సేయట, , వస్త్రంబు 
వలెవాటు వైచుకొని |మొక్కు_ట, త్రైలాోేభ్యంజనమున భజించుట, 

కృష్ణ కంబళ ధారణంబున నీక్షించుట, నఖకేశాది విశేవపంబునం 

గాంచుట, యెదుట నిష్షీవనాదికంబు తొనర్చుట, ' వర్యంక బంధ 

కరణంబున మెజయుట, క¥కయానన వరివర నంబున విజృంభించుట, 

28ియానన పర్మిగహంబున వర్తించుట, లాలావిసర్ణనంబున, విష్ణు 

కథాశ వణ రాహిత్యంబున, సంధ్యా హెన్యంబున, ననాచారంబుని 

నస్నాంబున,. నన్యదేవతా గీత పుష్పార్భనంబున, నన్య దేవతా 

(పళంనంబున, - విష్ణముఖావలోకనంబు "సేయక యన్యముఖావ 

లోకనంబు సేయుచుండుటను, బాన పదెశంబున విష్ణభ క్రితరోవచా 

రంబున, కృశానంబునకు నేంగి స్నానంబుచేసి యనియు నర్చించుట, 

మూర్గ[పదేశంబున నై వేద్య వీక్షణంబున, నివేద్య కుసుమా[ఘాణం 

బున, బూజా[దవ్యావలావంబున, నిజబద్ధ 'వలావంబున, భగవ 

దృుహంబుననుండి ]పమత్తుండై తనయున్న చోటికిం 'భగవంతునిం 

దెప్పించుకొనుట, కలహ [పవ ర్రనంబున “సకద్దేవతా దవ్యం బన్య 

[పదెశంబునం బొందించుట, దుష్టుభాజనంబుల సమర్పించుట, లేవక 

(పసాదంబు స్వీకరించుట, భగవత్సన్ని ధి శయనాదికంబుంగావించుట, 

తులస్యవమానంబు సంఘటించుటి, యన ర్ల పనూనంబులం బూజించుట 

25 యన్యులకు రహస్యం బెజింగించుట. పు[తాది చింతనంబున, త్రీ 

సంభాషణంబున, విష్ణుగితాన్య గీతోపలాలనంబున, విష్ణుమందిరంబునం 

బవ ర్రించుట యవచారంబుల తదవచారంబులం [బహ్మకల్పంబులు 

నరకంబనుభ వించు. ఈశ శ్వరుండు తత్పూజయుంగెకొనం డీదోషంబు 

లలో నొకటి యెయ్యదియైన నీయందు. గలిగెనోకాక యనిన విని 

రాజు కాతూహలంబున్. ర్ి 

21. 

28. 

24. 

25. నన్యులకు 

భ్యజన మున. 29, - నానన," ' 

ఆనన, 

భ క్రితరోప. 
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తే.గ్ 

నారదీయపురాణము 

బులం బూజించెజా హరికృప 

గలిగెం దత్ కణమునంటి జా పాలునకుకా. 

తులసీతుల సీమాంతర 

ముల ిశీనెందునుబొంద రఖిల వుణ్య నిధానం 

బల భూత భావి వస్తువు 

లిలలో. దత్సదృశవస్తు వెద్దియ( గలదే ? 

తులసీకానన సౌరభ 

కలితంబగు మారుతంబు గలచో యమదూ 

తలు దిరుగ వెజతు రుర్వీ 

తలమున( దత్తులసి(బోలు [దవ్యము గలదే ? 

తులసీ తులసీయనుచుకా 

బలుకు నరో తముడు పరమ వదమున లక్ష్మీ 

లలనా వల్లభపాదో 

ల్లలనా కలనాది నతృలంబు వహించుకా, 

దర్శన శవణ కి ర్రనవరిన్సర్శన 

స్మరణంబులొనదించు జనులనెల్ల( 

దులసీవనము పవితుల జేయు వెనుకటి 

పదితరంబులు మీ(ది పదితరములు 

తులసీదళంబు లెందు వసించు. బద్మవ 
నంబు లెచ్చటనుండు నలిననాఖ 

కీర్తనం బెందున వర్తిలు భాగవ 
తోత్తము లేవంక నుందు విష్ణు 

డచట వసియించు శంఖచ క్రాబ్ద శార్ల 
డొ జ 

౧ 

హస్తు(డై సర్వలోక [(పశస్తు(డె స 

మస్తు(డైకాన నీవును మనుజవర్శ్య : 

శ్రీధరార్చన తులనిచే.జేయ వలయు. 

26. నెదియ ? 
ద 

ర్లి 

ర్రీ4 

లీల 

56 

లి 
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తులసి యెటువఠలె, |తియంబగు 

జలజాకున కట్ట పతి సంపాదించుకా 

వెలయల ద్వాదశ యేత 

త్సల మమని చెప్ప(గల నృపాల వతంసా | 568 

ఘనతతోశయనము మదంగ పరివర్త 

నంబు నుత్తానమున నంకరంబు మెజయు 

హరిదినంబుల నుపవాన మందకున్న 

హృదయశ ల్యంబు వెట్టినర్దినసియుండు. 59 

. అనిన భగవదుకి, యనుమాన మొనరించు 
నట్టినరు(డు బాహ్ము(డద్దురాత్ము 

నద్దుణంబు లెల్ల శవవిభూషణములు 

వంచకుండు “వాని నెంచనేల ? 60 

ఏకాదశి2”వంటి వతం 

బేకలుషాత్ముండు సేయండిల నెన్నిక దా 

నా కలుషాత్ముని సుకృతం 

బాకడ భస్మాహుతియగు ననియె౯కా |తుతియుళా 61 

గురుశాన నానులంఘన 

శరణాగత *నుజన హరణ చ్మకాయుధ వా 

సరభోజనములు దురితాం 

తరములకుకా సమములనుచు( దలంచిరి వెద్దల్. 62 

కావున శుక్ల వక్షైకాదశీదినంబున నువవసించి నారాయణ భజనంబు 

చేయుము. తులసీదళ సమ్మి[ శ తీర్థంబుతో హరినె నై వేద్యంబు భుజించు 

వారు షోడక్యలాబూబింబ జంతుఫల కళింగ కరకంబులు వాను 

దెవార్చనా విధికి నర ంబులుగా వశన భక్షక దేనుకీర ఘృతంబు 

లెప్పటికి హరికి నర్పింపందగదు. హవిష్యంబున విష్ణు నివేదితాన్నంబు 

సేయవలదు. భక్యాదరంబుల నారాయణ నివేదితాన్నంబు. భుజించిన 

సంసార సాగరంబు తరియింతు రనిన శాండిల్యుని వచనంబులు విని 

పరాశరుండు సర్వంబు నాచరింపుచు నారాయణాచలంబున నారాయ 

ణానుగులెన దత్తా తేయ శాండిల్య మైత్రేయాదులతో నుండె ననిన విని 

ముసీం|దులిట్టనిరి. 68 

27. కంకి. 28. జనన, 
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తే. గీ. 

ఆ.వె. 
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ఘార సంసారతావ నివారణంబు 

చేసి పలికితి యో మునిసింహ : యట్టి 

జను(డు ®ివై కుంఠ గంగాంబు సక్తుండగుచు 

యదు నగంబున( బరధామ మండె నెటుల ? 64 

అనిన నారదుం డిట్టనియ. 65 

విష్ణుచిత్తుని కథ 

ఆచార పాలకుం డనుబాహ్మణో త్రము( 

డొక(డు తద్భార్య లోకొ తరైక 

ధర్మచారిత వర్ధని యనునది వారు 

విష పూజాన క్తి విడువ కెపుడు 

వర్ణా[ళ మోచిత వరకర్మము లొనర్చి 

శాస్త్రనిషిద్ధముల్ సంత్యజించి 

యంభోజనే; [త నిజాజ్ఞా విలంఘన 

ఖీతులై నిజధర్మరీతిం దిరిగి 

రర్హ తర సత్పదార్థంబు లర్పితములు 

చేసి తచ్చేషమున' నుల్హనిల్ల దేహ 

ధారణమొనర్చుకొని రమాధవ చర్మిత 

సంత తాహాదరనమున సంచరించి. ._ 66 

ఉన్న క వారికి(గ లింబుు తుండు గుణాఢ్యుం డుతమాచార నం 

పన్ను ండాథఢ్యు (డు సాధు నేవకుడదంభ స్వాంతుడ( కాంతు(డు 

త్పన్నజ్ఞానవివేకశాలి హరినద్భకి | పవిణుండు వి 

చ్చిన్నాహంకృతి దోషవర్డితుడు లక్ష్మీ నాథ సమ్యక శా వకా. 67 . 

అతని విష్ణుచిత్తు(డనిరి నుధీ|వత 

నేత లంచితోపనీతు(డగుచు 

వేదములును [శుతులు వేదాంగములు వేగ 

నభ్యసించె జగము లౌననంగ. ' 68 

అధ్యాత్మశాస్త్రంబు నర్వవేదియగు నన్మార్గదేశికుని వలన నెజింగి 
సర్వార్థసాధ నంబయిన యష్టాక్షరమంతంబు గాంచి విద్యలెజింగిన 

తల్టీదండులు వై వె వాహికవిధికి నువక్రమింప విష్ణుచిత్తుం డిట్టనియె. 69 

29. | , 

N—1l sil 

"వేకుంఠ. 
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పరిణయ మొల్లకా బు[తాం 

తర వైభవమొల్ల బంధుతతియేనొల్లకా 

హరిపాదాంబుజ సేవా 

పరతంతత యొకటి నాకు బాహ్యం బరయకా. 70 

అని విష్ణుచిత్తుండు వైరాగ్యంబువహించి సకలముని శరణ్యంబగు నైమి 

శారణ్యంబున కేగి యోగాననాసీనుండై |పాణాయామాదిసంయుతుండై 

యున్న నొక నాడు వే(టవచ్చి వికమాభరణుండను రాజు విష్ణుచిత్తునిం 

జూచి సకలగుణాభిరామయగు కన్యక నర్పించెదనని తలంచి, 

భూసుర బాలు(డెవ్వండొ యపూర్వగుణోన్న తుండిద్ధ దివ్యమౌం 

జీ సకలావధన్యు(డు విశిష్టవరెణ్యు(డు [(బహ్మచారి యో 

గాననశాలి కృష్ణవిమలాజినధారి మదియకన్యకీ 

భాసురమూరి, భర యగు భాగ్యము లెన్న టికికా లభించునో? 

అని చేరవచ్చి యతనింజూచి యిట్టనియె. 

మందహాసాన్విత మధురభాషిణి విశా 
లాత్నే పూర్ణందునిభాస్య పక్వ 

వింబాధర నుకేశిపేశల భూనాన 

కంబుకంఠి లతాంగి కంజహసు 

గుణవతి కించిదంకురిత వయోధర్మ 
నిమ్ననాభి నుమధ్యనిరతిశయ ని 

తంబ, రంభాన ంభ ధన్యోరుయుగళ, *ను 

హల్చక పాదమోహన కపోల 

మత్తుమారిక మనువంశమౌళినై న 

రాజ నేనిత్తు నా యర్థరాజ్యమిత్తు 

నేలు మేలగు నీకు నూహింప నుతుండ 

ననఘః శంకింపవలదు విఖ్యాత చరిత! 

అని బోధించిన నగుమొగముతో _[ బహ్మచారి రాజునకిట్టనియె. 

ఇ లవహాలకపాద 
వ్యరి 

N-1lIx 

T1 

72 

78 

14 

"5 
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అద 
సనగరవ్వతులు రాజ్యసంపన్మ దంబున, 

గవిలరోషాగ్ని శిఖా (వదగ్గు 

అగుట మాంధాత గర్వాంధు6డై లవణదై 

త్యోోగశూలాహతి నుక్కడంగి 

యుండుట పౌలన్యునొడిసి * బంధించిన 

కార్తవీర్యుని భుజ్యాగములు పరశు 

ధార్మదుంగుట ధరాధ్యక్షులు ముయ్యేడు 

మాబులు నమయుట మహితకి ర్తి 

బలి రసాతలమున( గిందువపడుట నహుషు 

డజగరంబయి నాకలో కాధివత్య 

ముడిగి వచ్చుట తెలియవే యో నృపాల: 

యొల్ల నీకన్య రాజ్యంబునొల్ల నింక. 76 

వలసిన వానికిమ్ము నృపవల్లభ సీ నుత నంగరేఖదా. 

గలిగిననేమి ? నాకు నదిగాన గనయ్యెండు చర్మభన్త్రికా 
తుల( బలలాం; [తశల్యములతో నతి హేయదురు[గవాననా 

క లితత రో(తయయ్యెడు నికంబలుమాణు వచింవనే(టికికా. TT 

నృపా: నేను వె వై కుంఠసా మాజ్యంబువె మనంబుగల్లి వ ర్రింపుచున్నవా(డ 

ననిన రాజు నంతోషంబునొంది చనియె, నంత [బహ్మచారి యుగ 

తవంబు నేయ నిందుండు కలంగి శ తాప్పరోజనంబుల నియోగించిన. 

78 

తళతళ మెజసె మందాగమాలిక రంభ 

యొయ్యారమునం( జూచె) నూర్వశి కుచ 

కలశముల్ మెజయించె, గల్యాణకౌముది 

కన్ను లల్హార్చి 298య | గమున(బొలిచె 

నుద్యాన మాలిని యుప్పొంగా మేనక 

యమృతంబు వెదచల్లి యాననమున( 

బయ్యెద నెరిజాజ( బరతెంచె ఏీణ్లావి 

నోదిని హరిణి యామోద భరము 

జ ఖండించిన. 29, యుగమున. 
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తే. గీ. [గగ్రమ్మపువ్వుల నెతికొప్పు( గప్పుకొనుచు 

మురిపె మందె వనంతవల్లరి వినోద 

మందిసొలనేె( దిలో తమ యతివిలాన 

లాలనశ్రీల( దనయందు మేలుచూవె. వె ఆ 

వ. ఇట్టు పదుగురు మొనయె నిలుచునంత. 0 

క. వనితాసేనలతోనా 

ననవిలు(డు దండు వెడలె నాతియు(దానుకా 

దన మితుండు మునిమానన 

వనజంబులు *కలంకవొంద వైభవనిధియె. ' “౦1 

వ. అంత. రజి 

కే. గీ. సత్త్వనిష్ట మహాసాధుజన శరణ్య 
నై మిశారణ్యమునకు మన్మ ధథు(డు పూర్ణ 

గర్వమున నెంగి చొచ్చె నక్కడ ననేక 
సం| భమంబులు చేసె వనంతుండపుడు. 88 

[ 

క. చిగిరించి పూచి కాచె౯ 

- నగములు కోవెలలు [మోనె నానాిివనులకా 

సొగచనైె రుంకారంబుల( 

బొగ రెక్క. చరించె మధువ వుంజంబంతకా. rs" 84 

ఆ.వె. ఏకవీరు(డై నమిద్ధశౌర్యమున మా 

కందకుసుమశరము కంతు. డిక్షు 

కార్ముక మున(దాల్చె( గాననాంతరముల 

*గుజులువై చి యార్చుకొనుచు. దిరిగె. త్ 

చ. వలపులు (గుమ్మరించు నిడువాలిక చూవుల(జూచి పయ్యెదల్. 
బెళక(గ గుబ్బచన్ను లొకబి త్రరి లాగునంజూపి గానముల్ 

పలుకులు నృత్యవాద్యములు భవ్యవిలాన కళాకలాపముల్ _ 

దొల(క(6గ [బహ్మచారికడందూకొని నిల్చిరి చుట్టునంగనల్.. 86 

* గలుగవో వె భవనిధియె. ం 
80. వలఇన్. . న జ 

ఈ గురులు వైచి. 
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తే. గీ. ఏమి చెప్పంగ మదిలోన నించుకేని 

తే. 

UK 

న 

చంచలత లేక యా|బహ్మ చారి యుండె( 

గేశవార్పిత మతుల( జొక్కి.ం౦వ( గలవె 

మర్మభేదక కందర్పమాయలెల్ల 2 

శాంతహృదయుండు త దృహ్మచారి తన్ను 

నిట్లు వంచింప(జూచునయ్యించు ముఖుల 

విఘ్న కాపేయమున బహువిధములైన 

కర్మములు చేసితిరి మీరు కలుషవృ త్తి. 

కాన కవులగుచు ముందల( 

గానక పులకండమట్లు కమ్మని మాటల్ 

మాని ఘన కిలకిలార్భటి 

తో నిగుడుచు. [గోంతులగుచు, దూలుండనుచుకా. 

శాపం బిచ్చిన( బుచ్చక 

లాపంబులతోడ( గిలకిల ధ్యానముతో 

సౌపర్వ కామినులు ల 

జ్ఞాపరలైయె(గి రవుడు చనియె మరుండుకా. 

అమరావతి నుండక యా 

యమరాంగన లెల్ల నందరారామములొ 

[భమమందగ నిజ జతనూ 

[భమ*శజమంద6ంగనపు డవ తవం గుంగి 6 రొగికా. 

అంత వసంతుం డీవృ. 

తాంతం బంతయును దదృలాంతకునకు న 

త్యంతార్భటి నెటి(గించిన 

సంతాపము నొంది యత(డు చనియచ్చోట౯. 

[బాహ్మ ణాకృతి నిల్చి [(బహ్మచారిం గని 

యర్హ మే సీకు మహాత్మ : రోష 

FF మవృరాంగనలు' కీశాకారములు దాల్చి 

నందున ఫలమేమి యయ్యెనీకు ? 

* మందత. 
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నన దైవగతి నవశాత్ముండనె యిట్టు 

సేసితినన నురశేఖరుండు 

నిజరూపము వహించి నిలిచి మదర్ధాస 

నంబు నీకిచ్చె ద నాకలోక 

సతుల వైరూస్య మణ(గిందు శాంతినొంది 

యన. బురందర న్వర్గసౌఖ్యంబు నకల 
దుఃఖదము పుణ్య మడ(గ నధోగతింబ 

డంగ', దోయట నరకఖండంబు గాదె? 

అని [బహ్మచారి మతియు నిట్టనియె. 

విశ్వరూపుని. జంవి యీ విశ్వామెజుంగ 

[బహ్మ హత్యా మవాిపాపి*ేబపహుళ దుఃఖ 

వార్చి ముని(గితి స్వారాజ్య వై భవంబు 

గణన సేయంగ నీకు సౌఖ్యంబె యింద! 

ఆది దూర్వాస పసాద మాల్యావమా 

లాతి బాధల లజ్జ నందవై తి 

వమరావతీపురం బ న్యే్యదముగ ననిం 

[దముగాంగ నెజు6గవే ధైర్యశక్తి 

గలుగు కౌశికు ధాటి/(గానవే బంధించి 

యార్చిన మేఘనాధాంబ కోగ 

ఘాత మెజుంగవే గౌతముం డొనరించు 

తదవస్థ లెణు(గవే దర్పమంది 

అన్నియును 2దుట్రచితై జగంబెన్న నీదు 

పటణం బొల నిం|దత్య పదము నొల 
ల వు (se) 

నిత్య దుఃఖ కరంబులు నిర్ణరేంద : 

యిఐటి[తోవనె మణలునే. డిన్ని యేల 2 

వ ఉలి 

96 

అనిన నురస్ర్రీ శాపమోచనాదికాలం బెన్న(డయ్యెడునని (పార్థించిన 
దిన్మతయంబు నన్ను నృత్యగీతాదులచే బాధనొందించుటం జేసి 
వర్షతయంబు వానరత్వంబు ననుభ వింపంగలరనిన నిం|దుండు 

81. బహుల. లికి. మరచితివె గణభంగము. 
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నిజనివాసంబున కేం నమ్మహాత్ముండు విష్ణు సేవావరాయణుండై 

యుండ వృషధ్యజుండు వచ్చి యిట్లనియె. 97 

[బాహ్మణో త్తమః సీవు (బహ్మచారివి [వతం 

బేటికి  నీకిష్టమెద్ది యడుగు 

మైహికాముష్మి కాత్రైశ్వర్యవై భవం 

బొక్క_టి వేడు మేనానర నిత్తు 

మత్పదంబున నుండ మది నీకు. బొడమిన 

నదియు నిచ్చెద వేడు మనఘ చరిత: 

యన భవబంధ సంయుత మైన పదవి యె 

ద్దియు నొల్ల నావిష్టుదెవు పదము 

గాని త త్సావి యెరికిగల్లుననిన, 

హరియె మోక్షపదుండు నే నబ్బజుండు 

కర లముగాము మోక్షభాగముల కెల్ల 

నరయ నాస్తంబధాతృ పర్యంతమునకు. 98 

ఆ భగవంతుండు నాకును విధాతకును రక్షకుండు. పూర్వంబున నాకు 

బ్రహ్మ శాపవిమోచనంబు గావించె. వృకాసుర తపస్స్ఫూర్తికి మెచ్చి 

వాండెవ్వని శిరంబున(దన హన ంబుమోవిన (వాండు) భన్మంబు గావల 

యునని వరంబువే(డిన నిచ్చితి. మచ్చిరంబున నునుపంజూచిన నే, 

బలాయనంబు నొంద (హరి) [బాహ్మణరూపంబున వచ్చి మాయపన్ని 

తత్కారంబు తచ్చిరంబున నుండంజేసి వాని హరించి నన్ను నిర్వహించె 

నెన్నియని తెల్పుదు నా విష్ణుండె సీకుపాన్యుండని బోధించి నిజ 

నివాసంబునకుం జనియె నంత. 99 

అబ్బజుండును జనుదెంచి యట్రపలికి 

తన పదంబొన(గ నాత్మలో. దలంయచనంత 

నొల్లనే( బునరావృతి నొందు కోవార 

లో మహాత్మక సీ వురి నున్నవారు. 100 

కావున నా పునరావృత్తి రహితవదంబు గోరుచున్నవాండ నని చతుర్ము 

ఖుని ననిచి యనన్యమననస్కుండై యున్న సమయంబున సన్మార్గ 

దేశికుండను నిజగురుండు వచ్చిన నతండు (మొక్కిన నంత నతని 

నిష్టకుం [బమోదించి నారాయణాచలంబున వై కుంఠ వర్ధన క్నేతంబున 

88. వారితో 
శే 
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నీ యభీష్టంబు నిద్ధించునని చనిన నా క్షేతంబు చేరి నారాయణ 

[హదాంతరంబున నివానంబు చేసికొని తపంబు సేయుచుండెనంత. 101 

శ్వేతద్వీపనివాన మాధవ సనమాసీనుల్ మునుల్ లోకవి. 

ఖ్యాతాయత్తుని విష్ణుచిత్తుని నమ్మ గజ్ఞానదృష్టి౯ా మనః 

వీతింగాంచి [పళశంన సేయచు వితర్కింవంగ హర్షించి న 

ర్యాతి| కాంత గుణాభిరాము(డగు దహ్తాదుకా నిరీశ్షీంప(గకా. 102 

నారాయణగిరికి దయా 

పారాయణు(డగుచు వచ్చి (బహ్మజ్ఞానా 

కారంబై మించిన యా 

నారాయణభకి యోగ నవ్యగుణాఢ్యుకా . . 108 

నా సాగన్యస్తేక్షణు 

నా సాత్త్వికచకవరి, ననఘాత్ముని నా 

నా సాధు వందనీయు న 

నా సాధ్యుని నిత్యు(గాంచి యవుడిట్టనియెకా 104 

విష్ణుచితా : నినుంజూడ వేడ్క్శగలిగి 

యరుగుదెంచితి. (బవ్లోదుండండు నన్ను 

నీ మహత్వంబు విని విని నీరజాక్ష 
భక్తి నిష్టావరత్య మేర్పడ(గం గంటి. 105 

అనిన లేచి వందనంబొనర్చి యుపచారంబులు చేసి “యన్యోన్య 

సల్హాపంబుల కన టన వరించి కొన్ని నాళ్లచట నుండి.. - 106 

త్తుంగ నగంబెదుట(గాంచి దోషాచర వం 

శాంగారంబగు మర కు 

రంగేం| దు (బతిష్టచె నె. (బహ్హాదు6డొగికా. . రో 107 

అది సింహభూధరం బని 
' |కిదళులు పల్కుుదురు నృహరి (శ్రీకరమోక్ష 

[వదుండీక్షించిన నొన(గుకా 

నదయత( (బహ్హాదతుల్య సత్పుతమణి౯. . 108 

84. నిటని 
య 
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తక్కినవారికి నగ్గిరి 

యెకిి_నవారికి నభీష్టమిచ్చుం జుట్టుం 

(దొక్కినవారికి( గన్లొని 

_మొక్కి_నవారికిని లేదె మోక్షంబరయ౯. 109 

అప్పుడు విష్ణుచిత్తుభక్షిచ చే గరుడ వాహనుండుల్ల సిల్లి 

(పత్యక్షంబయిన. . 110 

హార కిరీటకేయూర కోధితుణుద్మ 

ప్యతనిభేక్షణు భానుకోటి 

భానిధి( జం దవింబి (వతిభానను 

ననుపమ మందస్మితాభిరాము 

తత నవేండీవరదళ కోభనాకారు. 
నంబు జోద్ర ధళాభాధరోష్టు 

నుచిత వీతాంబరు నుజ్జ్యల శ్రీవత్స. 

వక్షఃపదెకుం బావన చరిితు 

పలకచ్భాయ చేరణు( జ (కాదినిరువ 

మాయుధాంకితు శేషాశనాద్ వినుతు 

గరుడవాహిను లక్ష్మీ ][పకాశమాను, 

గాంచె నా (బ్రహ్మచారి యుత్క_ం౦ఠ మెజని. 11t 

కాంచి మొక్కి. నుతించి [బహ్మాదిలోకంబులు నిరసించిన యమ్మహాను 

థావుండు నద్యోముక్తుండయ్యెనని చెప్పిన, బుషులు విని. ' నారదున 

కిట్టనిరి. 112 

విష్ణుచిత్తులమయిోవెలసితిమి న 

మ స్తమును లభించె ననఘ నీ కరుణచే 
యడుగ వలన నొకటి యట్రనైన. 118 

అనఘా |; మున్ను వసిష్ట నందను లగమ్యంబై న శావంబుగగ 

న్నన |బావించిన దీనులైరనుచు నా నారాయణస్వామి వ 

ల్కేనవార్యం బగునట్టి శాప మెటు లీకే తంబునం బానెనో 

మునికంఠీరవ ! తెల్పవే యనిన నామోదంబు రెట్టింవంగకా. 114 

వీర్. మె. గణము? 86. కొంఠీివరశ'. 
ర 
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నారదుం డిట్టనియె. . కేర్ 

ఘనులు వసిష్టనందనులు విశ్వామిత 

శాపసంగస్తులై సంచరించి 

(బ్రహ్మ రాక్షనవృ త్తి బరగ( జతుర్వేది 

37యెచ్చోట ముక్తుండై యంగె వారు 

నచటికినే(గి యత్యంత దుస్తర శాప 

మణంగి దివ్యాకారులైన యది ఏ 

లాశ తీర్థము పుణ్యరాశి యాతీర్గంబు 

మహిమ నుతింప [బహ్మకు(దరంబి ? 

. యమ్మ హావుణ్య తీర్థంబునందు మునిగి 

యఘములు దొలంగి పరిశుద్ధు లగుచు వైష్ష 

వాం ఘీరేణువు లెగయతీర్థాంతరముల 

కరిగి రధికారులై విశిష్టాత్మభవులు. : 116 

విష్ణుభక్తాం[ఘే పాంనువులచే వారలపాంను లైరి. విష్ణుభకాం[ఘీ 

రేణువులచే నణువెేని పర్యతంబగు. తదవమానంబునం 'బర్యతంబేని 

యణువగుం గావున! గొన్ని దినంబులు దత్పలాశ తీరంబున నుండి 

తీర్థాంతరంబుల నిరువదియొక ,_ దినంబు నిలిచి పాపంబులం బాసి 

కల్యాణతీరంబున కే(గి తపో విద్యాశీలవయోవి శేషంబులం బెద్దయగు 

రోమశ మహామునింగాంచి పాదంబులంబడి నిజవృత్తాంతం బంతయు 

- విన్నవించిన. HT 

పరమ భాగవతు లేవురుంగల రీమహాో 

కేతంబునందు( సిద్ది కెక్కి 

సాత్వికులంబరీష వికుక్ని కుక్షి రు 

క్మాంగద వుండరీకాఖ్యులమ్మ 

హాత్ములచేం బూజ్యమై యొస్పె( దమతమ 

కాలంబునందు నీఘనులు వచ్చి 

యజ్ఞాన వారకంబగు తత్పలాశభూ 
రుహము దక్షిణమున మహిమ వెలసి 

ల. యచ్చోట ము కుతై యే. యతిభం గము. .. |. 
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తే. గీ. [పబలతరమైన కుహనా వరాహ రూవ 

GL 

నీ, 

మాత్మ నిడుకొని యర్చించి యతని వలన. 

బూర్వ విజ్ఞాన మంది *యపూర్వ శక్తి 

శుద్ధ సంకల్పులగుచు, (బసిద్ధి గనిరి. 118 

ఇచ్చట నవ్యరాహిమూ ర్తి భూకాంతకు కోక ద్వయంబుపదేశించె. 

ఎప్పుడేనియ భ క్రియోగంబున భజియించిన వారికి నావరాహ*ిమూ ర్తి 
విజ్ఞానంబుదెలుపు, నంబరీషుండు మున్ను జ్ఞానుల నుత్తమోత్తముండు. 

భగవత్సాదంబులయందె యాత్యంతిక నిష్టనిలి పె. భగవత్పరులవ్వని 

వాక్యంబేని యప్పుడ పఠింపుదురు. మున్నంబరీషుండు భగవన్నిష్ట 

నున్న విఘ్నంబు సేయ నిం దుండరుచెంచి వ[జంబువై చిన, బురందరా। 

ఏటికి వై చెదవు. గోవిందుని విడిచి యేనన్యుని భజింప. విష్ణుబలంబున 
నున్న వా(డనని భకి పరాధినమాననుండై యారాజు స్వేచ్చావరాహరూవ 

'సేవంగావించె. భగవంతుండతనికి సర్వార్థంబులు |వసాదించి శరణాగత 
ధర్మంబు( దత్వంబువలన నెణింగించి యిట్టనియె. 119 

ఒక అప ఒక 

ఒనర విద్యలకెల్ల నుతమోత్తమము లీ 

వేదవేదాంతముల్ వివిధగతుల 

విఖ్యాతమగు న్యాసవిద్య పూజ్యంబని 

చాటి లోకములు [పశంన సేయ 

శరణాగ తియును న్యానము సంవదనము న్యా 

సంబు న్యాసంబుత్యాగంబు ననంగ 

(2 

సకల పురాణ (పశళస ంబు న్యాసంబు 

పాంచరా[తములందు( |బబలె న్యాన 

. మఖిల ధర్మంబులను న్యాసమభిమతంబు 

సర్వనియమంబులందు న్యాసంబు ఘనము 

సర్వయత్నంబులందు న్యాసంబు శుభము 

న్యానమునకం టె(గలదె యన్యతర మొకటి. 120 

తవము శెష్టంబు సత్యంబునకం టెను 

తపమునకంటెను దమముయోగ్య 

మాదమంబునకంటె నర్హంబు శమము శ 

మంబునకంటె దానంబు ముఖ్య 

+ యాపూర్వళ క్తి. $8. మూర్తికి. 



172 

తే. గ, 

నారదియపురాణము 

మా దానమునకంటె నధికంబు ధర్మ మా 

ధర్మరహన్యకృత్యమునకం దె. 

(బ్యవజనము మహాభవ్యంబు తత్పవ 

జనమునకంటె శస్తంబు వహ్ని 

వహ్నికంటెను యజ్ఞంబు వరతరంబు 

మానసము యజ్ఞమునకంటె మహిత తరము 

ఘనము న్యాసంబు మానసగరిమ కంటె. 

దద్విశేషంబు లెంచంగ( దరముగావు. 121 

నన్ను శరణువొంది యే నరాధివులు వర్తింతురు వారినే శరణంబునొంది 

హృదయంబులో నుండుదు. మదర్చిత వరులెవ్వరు వారు నిర్భరులు. 

వారి నిచ్చటనేని యచ్చటనేని నిరగహింతు. సర్వదేవత లకు నే 

నుత్తముండనై నట్టు సర్వ కాంతలలో నిందిర యుత మయినయట్టు 

సర్యధర్మంబులకు న్యాసంబె ముఖ్యంబు. కర్మ నిష్టవానికి జ్ఞాననిష్ట 

దగ డదాత్మజ్ఞాననిష్థ శరణాగతనిష్టయే ియంశమును( బోలదు. 
[పధానమగుటను మహత్తరమగుట నకించన్యసారంబున కంటె 

విశ్వాసంబునకంటె శరణాగతనిష్టయందు నా చిత్తంబు [వవరి ంవుచున్న 

యది. శరణంబని నన్ను(గొల్నిన నరుల మనోవీథినిల్లు నిందునకు 
నందేహంబు లేదు. 122 

నాయందు సకలభారము 

లేయెడ నిల్పునెడ వారి నెజింి నతతముం 

బాయక నే రక్షింతును 

నాయత మతినిత్తు నై హికాముష్మికముల్. -. 128 

ఆనియిట్టు భగవంతుండు పల్క నంబరీషుండు శరణాగతమాహాత్మ్యం 

బిట్టని వర్దించె. నా నలువురి వృత్తాంబులనేకంబులు గలవు. విస రింప 

నేర సంసార సంతాపాది “వాంతికి ఓ0నిటననేకులు నివాసంబు 

చేసికొనిరి. కాన మీరు నిందుండి పవిితులు *'గండని రోమశుండాన 
తిచ్చిన వసిష్టవుతులచ్చటనుండి పరిశుద్దు లై సితార ణ్యసముద్భూత 

తులసీదళ సంచయంబున నారాయణునారాధించి వరమపదంబందిరి. 

ఇంకంజేయు కార్యంబు  వినుండెజింగించెద. కలియుగంబున 

ల$. యంళమును నున్ను. 40. నిట్ల. 41. గమ్మని. 
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మహో[గతరులు పాషండులు *ిముగురు గలరు. తత ౪పాషండులు, 
వృతి పాషండులును, దత వృతి పాషండులునన, తత్త కపాషండులు 

క ర్మంబులు విడిచినవారు. వృతి పాషండులు బహ్మంబు విడిచినవారు. 

కర్మ|బహ్యంబులు విడిచినవారు తత్త ఇవృతి పాషండులు. వారికి కర్మ 

|బహ్మంబులు లేవు. కాకున్న విపరీతంబగుంగాన విక ల్పింపం బడుటం 

జేసి యుపాత్తజ్ఞానమాతంబున వె దికులవలెందో౭తురుగాని య వెదికులు 

దారు కొందరు మధునూదను నన్యదెవతా నమానునింగా( దలంచి 

మీమాంసా కబంధ వరులు చెప్పుచుం[దు. రాహుకల్పులగు వారు నిరో 

భాగంబు సం గహింవుదురు. కొందరు యజ్వ్యా|గణులు యజ్ఞంబుల 

నన్యదంభమూర్తులై దండకమండలంబులచేతనే తమ యోగ్యత మెజ 

యింతురు. భగ వంతుండంతర్యామి వాసుదేవుండారాధనీయ పదాబ్దుండు 

వైదిక కర్మంబులొనరింప ఫలంబు గలుగంజేయునని [శుతియునుం 

బలుకు నిట్టగుటకు సక లధర్మంబులకు( జ|కధరుండు కరయె యుండుట 

యెజుంగక దుుష్కియలు సేయు మదాంధులై న విమూఢ్యులైన దుర్చేశికులు 

సాధనాంతరములు గలుగ బోధించుకతనం |బతిభవిడిచి. 124 

అహహ నగరాదులందు నర్వాన్నభోక 
లగుచు సన్నాసులు చరింతు రందు నందు 

మచ్చదుర్వృుత్తి యాత్మలో మెబగసి బాహ్య 

కృత దురాచార నంచార కిర్తి(గాంచు. 125 

రాఘవుని యాజ్ఞ సొమి;తి రణమునందు 

నిం|దజిత్తునిదునుమ నా యిం దజిత్తు( 

డతి నహాయంబు తానెయె యవనియందు. 
గలివురుషు, బాయక చరించు గలుషవృత్తి. '_. 126 

సమిదాధాన విసర్జిత 

తమవృత్తిం [బ్రహ్మచారి తతి దిరుగు దిగం 

తములందు( గేవల తురం | 

గమ నిత్య| బహ్మచర్యక లన చెలంగకా. . 2 

దిజవరులందణును మహీ 

భుజుని నిజాజ్ఞం జరించి భూరిరణోర్వి౯ా 

భుజళ కిం బాటింతురు 

సుజనేతరులగుచు. గర్మశూన్యత్వమున౯ా. 196, 

42. మగురు. 
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నారదియపురాణము 

కలిమియ యపరాధంబగు. 

గలియుగమున నట్టుగాన ఘనులగు ధన వం 

తులవై రాజులు పావం 

బులు దలంచి ధనంబుగొం|డు భూవలయమునకా. 129 

ఎడ యక నిజేష్టదెవత 

యెడ జనకుని శోయెడల తల్చియెడ గురునియిడ ౯ 

బొడమదుమోహం బింతుల 

యెడ(గల్లిన యట్లుగా మహీవలయమునకా. 180 

కలియుగ ధర్మము 

“మ్సత్రియు. గలియుగంబున భరతాది విద్యలే కాని వేదశాస్త్ర పురాణా 

ధ్యాత్మ విద్యలు సనంభవింపవు. నవయోౌవన దుర్భాంతమాననలై 

యువతులు ముదిసిన యత, మామలం గ కొనరు. గుణవతులై నభార్యల 

విడిచి పరదారానురాగంబునం బతులు వతితులగుదురు. ధర్మార్థంబు 

లేశంబేని ప్యాతులకు నొసంగరు. (పళశంసార్థంబుగాని నరకోత్రారణంబై న 

హరిస్మరణంబు సేయరు. నరక|పదదారన్మరణంబుగాని శూ దద్వార 

పాలక వేతహస్త నివారితులై బాహ్యస్థలంబున నుండు [దాహ్మణు 

లేమి చె చెప్ప? రాజ సేవోన్మత్తులెనవారు విష్ణుభ క్రి పరాయణులు పల్కిన 

వల్కు-లెల్ట నాశేవింతురు. ద్విజాధములు నారాయణువర్ణించి దేవ 

తాంతర 'సేవకులై యుందు. దుష్ట దవ్యంబుచేత దుర్గారాధన [క్రియలు 

హరిబాహ్యులగు నృపద్విజులు పాణిహింనచే( గావింపుదురు. శ్మశాన 

దేవతార్చనంబు కేయస్క_రంబని యమొనరింపుదురు. హరిపదం 

బెఖుంగక యహోరా[తంబు స్వోదరపూరకులై నరులు వర్తింపుదురు. 

సమస్త జగన్నాయకుండై న నారాయణుండు గలుగ(గవు లొక్కొాక్క 

నరాధముని వర్ణింపుదురు. త్రీలకు( బాపమతియు నతికేళంబునగు. 

ధనహినులై న భర్తల వర్చింపుదురు. కులకాంతలు [పమదలై భర్తలు 

గలిగియు నన్యవురుష షన్పృహతో నుందురు. పర్దన్యుండల్ప 

వర్షంబును సస్యాల్ప ఫలంబునుంగా( గురియు. ఇట్టు నా రమాధీశ్వ 

రుండు తనలీలచేత యాదవగిరినుండి తద్వేతహన్తులు ద్యాపరాంతం 

బునం గలి పురుషుండు వచ్చిన వాదింవుదురు. విష్టపరాయణులైన 

వారు యదుగిరీశ్వరుని "సేవింపం గలరని వర్ణించి మజియు నిట్టనియె. 

181 
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ము. 

తే.గీ, 

నారదీయవురాణము 175 

స్మరియించం దురితంబు లెల్ల నణ.ంగుక సాకాదనంతుండు త 

దరి సేవించును శేషరూపమునం. ధద్దెవుం గృతంబుర్వి వై. 

బరగం [దేతను లక్ష్మణుండయి |పలంబధ్యంసి సన్మూర్తి ద్వా 

ప్కృవేశంగలివేళయు౯క గొలుచు శుంభ లీల యోగీం[దు(డె అ 182 

అట్టుగాన నారాయణుంజూచి మునీందులారా 1 మీరు శేషాననాదై కశ 
ర్యంబు వేగంబునం బొందుండని నార దుండానతియిచ్చినం బరమ 

నంతోషంబునొంది నారాయణగిరికే(/గ మదింగోరి పుణ్యవతియగు నా 

భా గీరథి తివికమ పాదాంభోజ మధురనంబగుదాని బహుకల్రోల 

విస్తార బంధులయగుదానిం జూచి నావికోవనీతంబై. న నావచే( 

దరియించునప్పు డొక్క_మహావాతంబు వడమటనుండి వినరిన నావికులు 

గడపనమర్థులుగాక విభాంతులై యున్న మునులు వ్యాసునింజూచి యిది 

తరియింపంజేయమనిన నమ్మ హాత్ముండిది భగ వదాజ్ఞయని నావికుల 

మజీయుం (బేరించిన వారలు మజీయు నళక్ర్తుల మనిన నాదె ద్రైపాయనుం 

డీనావ భగవంతుండే నడవ. నదీతరణ సాధనమ్ము లన్నియు 

గంగలో యుండనిమ్మ నిన వ్యాస వాక్య [పమాణంబున నన్నియు 

చి పవత్త్తి వట్టికొనియున్న నానావ తనయంతనె కూలంబుచేరె. 

మనస దచ విస్మయంబంది వ్యాన మాహాత్మ్యంబు గొనియాడిరంత 

వ్యాసుండు వారల కిట్టనియె. "188 

మనల బరీక్షింప మధునూదనుం డిట్టు 

గావించె నాశిత కల్పళాఖి 

కడు నకించన పురస్కారంబు నేయ నా 

కాంక్షించి సేయు నధ్యాత్మ శా స్త్ర 

సారంబులైనట్టి సకల సద్గుణ సంప 

దలకు విశ్వానంబె తల(వ చక 

పాణికి( బీతి సంపత్తి కారణము నం 

సారపారావారతారణై క 

కారణంబై న ఘనుండాపగా |వవాహ' 
తారణంబొనరించుచెంత ? యత డేమి 

నేయళక్తుండుగా(డు 'చర్చించిచూడ 
నిన్ని వర్ణింవనేల మునీం|దులార : 184 
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తే.గీ. 

కొందు వైష్టవులు తదనుకూలత మెజయకా. 

నారదీయపు రాణము 

అతి న త్తరిలో చిగి 

యు తమగురు జహ్ను నందనోదకమున నా 

సత్తములు తీర్థమాడి మ 

హత్తర కల్మములు దీర్చి రనురాగమునకా.- ' 

సర్వమం[తరహస్య [పశస్తు(డైన 

యాదినారాయబుని, దమయాత్మలోన 

నిలుపుకొని శుద్దచిత్తులై నిత్యకర్మ 

మాచరించిరి వేడ్క. నయ్యఖిల మునులు. 

కొందజు విధిచోదితులె 

పొందిక నొనరిచిరి కరములు విష్ణ్వాజ్ఞా 

కందళమున. గావించిరి 

అంత. 

_నలినోత్సల కోభితయె 
తిలకించిన నర్మదానదీమణి నతిని 

ర్మలశ క్తి గడచి తార 

వ్యల గోదావరికి నేంగి వరనియమమునకా. 

వరించునంత. 

త తీరమున నన్నదాన పరాయణుం 

డతిథి వీయుండను నతండు విష్ణ 

భక్తి నిష్టాగుణ పారాయణుం డుంఛ 

వృత్తియను నతండు వెలయుచుందు 

వారిలో నమ్మునివర్యుల(గని యతి 

థీ [వియుండా *తిథ్య దృష్షివూని 

పాటించి నిత్యంబు [బాహ్మణోత్తమ సహ 

[సమునకు నిడుదు భోజనము మీరు . 

ఖః 
తుచ్చ దృష్టి 

185 

186 

187 

188 

189 

14( 
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తే.గీ. మదృహమున ఈ*భుటింపు( డామ్నాయమూరు 

లయిన మీరలటంచు నత్యంతనియతి 

శకినతండు (పార్థింప వానిపై నాదరంబు 

వదలి యందజు ననిరేకవాక్యమునను. సత్యమే 

మ. _హరిపారాయణవృత్రి లేని భవదీయాగార మధ్యంబునన్ 
ధరణేదేవ భుజింపనొల్లము నముద్య(త్చీతిమై దేవతాం 
తర మంతాంతర సాధ నాంతరము లాత్మంబాయు నవ్వ్వైష్షవాం 

= పుస్టి 

కురముల్ బాంధవులెంచమాకు నతియోగ్యుల్ గారు సంకీర్ణకుల్. 142 

ర్, కరవీరభు క్తి దేహ 

స్ఫురణంబు హరించునట్టు పురుషోత్తమ సం 

స్మరణంబులేని గృహముల . 

నరులు భుజింపంగ నాత్మనాశన మరయకా 148 

తే.గీ. మేలు దేహంబు విడుచుట మేలు వహ్ని 

శిఖల (మగ్గుట శ్రీవతి సేవలేని 

జడుని గేహమునందు భోజనము సేయ 
మేలుగాదు జనంబులు మెచ్చరచట. . 144 

వ. అని యతిథి [వియునింబలికి యుంఛవృత్తి గృహంబునకునేంగ నంప 

న్నుండనగు నాగృహంబువిడిచి యతిదినుండగు నుంఛవృత్తి గృహంబు 

నకు నే(గ౧ి యేమి భుజించెదరోయని యతిథ్మివియుండు నవ్వె. నంత 
నుంఛ వృత్తి వారలంజూచి పరితోషంబునొందె. లబ్బతుష్టయను పేరి 

తత్పత్నియు నామునుల నవలోకించి చింతావ్యాకులయె కందమూల 

ఫలాదికంబుల వలనన పరితృ విం బొందించెదనేేనకించన నని 

క్విత్రరి ంచునంత. 145 

తే.గీ. అప్పు డిం దాది దివిజులకై న. గోర 

దగిన సంపద *ీగలిగె నత్యంత మహిమ 

సీరజేక్షణ భక్తులు నియతులెందు 

నుండు నంపద లచ్చోట నుండు నిజము. 146 

me 

* భుజియింపుంణా 

| 48. ననుచు(| బా. 

44. నకించనుండనని. 

4ర్. వితర్కింపున౦త. 

46. గలుగ. 
at | 

N-12 లల! mm 
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వ. ఆశ మోపగతంబై న సంపదంగాంచి యుంఛవృత్తి మునీం|దుల( 

దృవి( బొందించునంత వారు భుజించి సుఖాసినులై యున్న లజ్జించి 

యతిథ్మివెయుం డచటికి వచ్చి భయంబున వందనంబు చేసిన వానిం 

జూచి విశ్వామితుం డిట్టనియె. 147 

తే.గీ. ఉంఛవృతికి దారి. ద్య మొస(గనేమి 

గలదు మందిరమున ? నని గర్వ వృత్తి 

నగితి మముజూచి పరమవైష్టవుల యింట. 

గమలగేహ వసించుట కానవై తి. 148 

వ్ల శ్రీనారాయణు(డుండ (గ 

దీనాత్ముని వేండుకొనుట శ"దీవించినక 
ల్పానోకహ ముండగ మది 

యానక శాల్మలినిం దలంచి శియాచించుటగుళా. 149 

క,  నారాయణు(డుండ దురా 

చారుల( గొల్బుట నుధాబ్దినంగతి మదిలో? 

గోరక లవణాకరసీ 

మారతి విహరించుటలు [కమంబున(దెలియకా. 150 

ఆ.వె. మాధవాంఘయుగము మజచి వేజొక్కని 

రక్షకుండటంచు [భాంతిపడుట 

న్వర్ణ దీతరంగజలమ| గమున నుండ 

మరుమరీచికాంబు మగ్నులగుట, 151 

క. హరి(దక్క._ నితరు నొక్కారు 

శరణంబని తలచు బెల్ల సారతరంబై 

తరిగలుగ భిన్న కుంభాం 

తరమున నదిదా(ట నాత్మందలంచయటగాదే। 152 

క. కమలావిభుండు దొరక(గ 

నమరాధము నొకనింజేరి (పార్థించుట యు 

త్తమ చింతామణి ిదొరక(గ 

నమితములగు చిరిపిజాల కాశించుటిగుకా. 158 

వ 

47. దిపించినంగం 4రి. యాళించుటగున్. 

49. దొరకిన, 

N—12x 



ఆ.వె, 

ఆ.వె, 

తే.గీ. 

తే, గీ, 

తే, గీ. 

ఆ.వె. 

తే, గీ, 

నారదియపురాణము 

మధువిరోధి గలుగ మానవునల్పుని 
నడుగంజూచు టెల్ల నవనియందు 

హాలికుండు వార్డికా[భంబు మఅచి నీ 

హారవారిధార లడుగు నట్టు. 

మహిమతో, (దివికమస్వామి దీవించ( 

దగునె యన్యదేవతా భజనము 

కామగవి జగ త్పకాశ మై కనుపట్ట 

బొదుగుగల వరాహింబిదికి నట్టు. 

హరికి నవమాన మొనరించి యన్యునొకని 

దేవతయటంచు గొలుచుట దీవముండ 

నంధతమసంబు భేదించు నంధునకును 

మించు ఖద్యోతకాంతి గావించునట్టు. 

వానుదేవుండు గలుగ దేవతల. వెంట 

(భాంతి. దిరుగుట శర్తరాపానకంబు, 

జవి గొనక యూసర షెత జలకణములు 

[పచుర మైయుండ జిహ్యవై రుచులుగొంట. 

పద్మనాభ నమా!శయపవరు(డు గాక 

యన్యదేవత. బలుమాజు నా|శియింప( 

దలంచియుండుట బర్బూరతరువు సీడ 

సంచరించుట చందనచ్చాయ బాసి. 

అంబుజాక్షు నాత్మయందు నిల్పక యథ 

మాధముల( దలంచు టరయ(దం|డి 

నాటి ధనమువిడిచి నరుడు స్వప్నాగత 

నిధి గృహంబునందు సిలిపికొనుట. 

ఆదినారాయణుని( బరమాత్మ( బాసి 

పరునిం దలంచుట కర్పూరతరువు విడిచి 

“లాంగలీకంద భక్షాభిలాష వృత్తి. 

బూని తిరుగుట గాదె యీ భూతలమున. 

179 

154 

155 

156 

167 

1556 

159 

160 
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తే.గీ 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారపీయపసపురాణము 

. పరమ పూరుషు నిజసేవంఠాని నీచ 

దేవతాంతర సేవతో. దిరుగు బెల్ల 

మధురవుం| డేక్షురన రుచి మజచి దుష్ట 
మైన 50 యేరండకాండంబు లందుకొనుట. | 161 

జడు౭డు సంక రణపదాంబుజములు మఅచి 

తామనపు దైవసేవచే. దనరియుంట 

యమృత మై యున్నయట్టి దివ్యెషధంబు 

మాని హాలాహల,వీతి మరగినట్టు 169 

[పద్యుమ్న 'సేవా[వపత్తి వాటించక 

రాజనదేవతా వూజనంబు 

"సేయుట యి తడి చెంగట(గని కన 

కంబుమీందం బేమ గనక యుంట 

సంకర్షణ స్తోతజాలంబు విడనాడి 

పరదైవత స్తోత పాఠమునకు. 

జనుట మూఢాత్ముండు నచ్చూతఫలరనం 

దానక వేమువై నాసపడుట 

యనఘు ననిరుద్ధ(గొల్వక యన్యదేవ 
తలను గొల్బుట [వన్తుత నన్యముడిగి 
యయ్య జాగళకుచదుగ్గ మానవడుట 
వినుము విపేంద మున్నునే ననఘు డైన. 168 
వసిష్టాశమంబునకు నేంగి యధ్వ[శమాతురుండనై న నారాక విని 
యరుంధతిం బిలిచి వసిష్టుండన్న పానంబుల [శమంబు దీర్పుమని 
నియోగించిన నమ్మహాసాధ్వి వచ్చునెడ నొకమహానది [ప్రవహింప 
మరలి తద్యృతాంతంబు విన్నవించిన వసిష్టుండే ననాది (బహ్మచారి 
నైతినేని మార్గంబు చూవెడు నిట్టని |పార్థింవుమన నవ్పరమ పావనియు 
నట్టనె కావించిన న తరంగిణి మార్గంబు చూవిన వచ్చి నాకు నన్నం 
బొనంగి చనుచో గల్లోల భీమార్భటి మరలం [బవహించిన మరలి 
నాకు నెజింగింవ నేను నితో వవాని నగుదునేని మార్గం దిమ్మని ఫలిక్తిన 
యట్టనె (పార్థింప మార్గం టొనంగనేంగి భర్హంగాంచి.వుతులం గనిన 
నీవు (బ్రహ్మచారివెట్టెతివి ? నద్యస్కాారంబున నా 'చేతనె భుజించిన 

'50. వేరండ. 
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విశ్వామ్మితుం డెట్టు నిత్యోపవాసియయ్యె ? నని యడిగిన వసిష్టుం 
డిట్రనియె. 164 

నియమంబున స్వభార్య నియతుండనై యుక్త 

కాలంబుననె రతికేలి సలిపి 

యుండుట మజినాకు యు క్తంబు'" [బహ్మచా 

రిత్వంబు జగము వర్ణించి పొగడ. 

గాధివుతుడు కమలాధివభ క్తి ని 

షాపరాయణు (డు (పశస్తే గాంచి 

జాత్యాశయ నిమిత్త సత్క-ర్మములు పూని. 

వీత దోషముగ నైవేద్య మొనఈగి 

యదియు నని షేధకాలంబునందు, గృష్ష 

యనుచు గోవింద యనుచు, బరాత్మ యనుచు 

(బతి కబళమును నుడువుచు( బరిభుజించె 

వాసి నటుగాన నిత్యోవవాని యయ్యె. 165 

అనిన నరుంథతి విని హర్షించె నట్టుగాన హరిభ కి లేని సీ గృహంబున 

భుజియింవ న ర్షంబుగా దుంఛవృతి. భక్తుడు గావున తద్భృ హంబున 

భుజియించితి మనిన విశ్వామితు వాక్యంబులు విని యతిధీ వీయండా 

విశ్యామి[తుం దిశ ంసీంచి సాత్వికవృత్తి వహించి చనియె నంత నమ్ము 

నులు గోదావరీ తీరంబుననున్న హరిణంబులు తమ్మునీక్షించిన యంతనె 

విమల హృదయంబులంగా' జేయుచు హరిణంబులుం దాముం జనించని. 

166 

అకగాడ వీరధ్వజు( డన 

నొక్క-మహా వీర వైష్టవోత్త ము(డురున 

మ్యక్కి- ర్తి శాలి యిచ్బెకా 

జొక్క్టాంబగు కనకరత్న శుభపటంబుల్ . : . 167 

అవిగొనుచు వారలు. 168 

నారాయణున కర్పణముసేయ నరుగుచో. 

బశ్యతోహరు లు[గపౌరుషమున 

గదియ వచ్చినవారి గాధివుతుండు ద 

క్షైణకరంబున నివసీంచె నడవి ' 
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నపుడు సహ్మసనంఖథ్యా తిబలోద్ధతుల్ 
భటులుదయించి యుత్క_టనిజా స్త్ర 

సమితి నోర్చిన ధరాస్థలియందు నొరగిన 

గాధేయు మహిమ దద్హనులు మెచ్చి 

యద్భుతంబంది కొనియాడి యతులతుంగ 

శృంగమండల మండిత చి|తశాఖ 

శాఖకావృత మై యక్షసాధ్యసిద్ధ 

దివ్యవరమైన యదుగిరి తెలివిగాంచి. 169 

దూరంబున నానిర్జర 

వార ౦బులు [మొక్కనున్న వరమౌనులు ఫ్రీ 

నారాయణ పద సేవా 

పారాయణు లఖిలలోక పావనమూర్తుల్ . 1/0 

ఇది పరమధర్మంబై నయది యని హరిధామంబు(గని (మొక్కి- యా 

శ లంబున నధివసించి నేతామృతపానంబుగా నిరీక్షించిరంత. 1/1 

ఆ నగరాజి మధ్యమున లశ్ష్మీకళా 

భ్యంచిత మై వియదంతరాళ 

సంవారకానేక సాలాభిరామమై 

నానా మహీరుహోద్యాన లక్ష్మీ 

గనువళై నిరువమాకలిత నిత్యోత్సవ 
ధ్వజ సమావృత దిశాంతమయి కాహ 

కీ భేరి దర మురళీ మర్దళధ్వాన 

కలిత మై జయశబ్ద మిళితమై [ప 

కంసకాన్నాయమఘమోష భాస్వరము సౌధ 
సౌధవిన్యస్త దీపికా సముదయంబు 
నైన యొకపురి. గనిరి తద్మగసీమ 
నమ్మహామును లత్యంత హర్ష మొదవ. 172 

ధవళాతవుత చామర ' 

వివిధ (శ్రీ విస్తరిల్ల శ్వతద్వీపం 

బువలెం గనుంగొను గీర్వా 

ణవరుల కానందరసము నల్లడలం దగకా. 178 

క "న 
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అంత నమ్మునులు కల్యాణ సరోవరో 

దకమున మునిగి యత్యంత నియతి. 

బౌర్యాహ్నిక కియల్ పాటించి యానంద 

మయ మధ్యముననున్న మధువిరోధి 

నాదిమూ ర్తి నిరామయాకారు సౌందర్య 

వర నుధావార్థి( బావన చరి[తు 

ననువమశ్రీ లలితాంఘి నరోజాతు 

రత్న మంజీర విరాజమాను 

హైమ పరిధాను గౌవ్షేయ కాభిరాము 

జఠరమధ్య విరాజిత నమ్యగుదర 
బంధు నాతురబంధు శోభన నువర్ణ 

మణిమయాంగదు ఘనభుజా మహితు న్వహితు. 

శ్రీవత్స వైజయంతీ 

శ్రీవిలన దురనస్కు నతి విచి తేతరభూ 

షావారధామునీశ్వరు 
. సేవకమందారు దేవసేవిత చరణుకా. 

జలజ గదా చ|కాద్యు 

జాలు విలనద్యదన కమలు సంస్ఫారిత దృ 

జ్న లినద్యయు నతులతరా 

మల చారుకపోలభాగు మహితా భోగుకా. 

ఘనరత్న మకుట కోభనుని నాపాదమ 

స్త కళాసౌందర్య సారవీచి 

కాలంఘన క్షమ కావితావ లోకను 

నిగమాంత పూజితు నిత్యనిత్యు 

పద్మావధూమణీ భాగ్యాధిదేవత 

సశ్యజ్ఞనామృత పారణంబు 

మూర్తి మదామ్నాయ ముఖ్యాంతరంగంబు 

సేవక సందోహ జీవధనము 

183 

174 

175 

176 
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సకల న్మిశ్మేయ సార్థిహస్త గత ఫలము . 

నభినుతించి భజించి..నృత్యంబు సలిపి 

యనఘులై చేరి వీరధ్యజార్య దత్త 

51విత్ర మంతనివేదించి బత్తి మొక్కి. క్ర 

సర్వకర్మనిర్మలులగు నమ్మునులు, నువర్ణంబు రత్నంబులు నంబ 

రంబులు రాజార్హ ంబగు నాననంబులు చామరంబులు ఛ|తంబులు 

చందనాది సురభి, దవ్యంబులు నంగీకరించిన గల్యాణతీర్థంబున నా 

కుమారులు పరమభకి, నారాయణు - "సేవించిన వారలంజూచి యా 

దయారసాంబుధి యేను సం|వీతిం టొందితి మిమ్ము (గాంచి భ కి 

సంభాంత సర్యాంగులగు భక్షులే నాకు ధనంబు, ఏను. గృపారన 

పరవపండం గృవయు భ క్రివరాధీన భక్తులు భక్తి వరాధీనులు భక్తియు 
మ[త్పసాదంబునం బుట్టిన యది. మ్మత్పభావంబు భక పారవశ్యంబే 

కాని యితరంబు లేదు. ఎను మీతో(జాని వై కుంఠంబున నుండనొల్ల. 

ఇచ్చటనేని వైకుంఠంబుననేని మీతోంగూడి వర్తింవుదు, నెపుడు మీర 
లిందుం డధికారావసానంబున వై కుంఠంబు నొందెదరు. వింధ్యార ణ్య 

వాసంబులగు నీ హరిణంబులు దూరంబుననుండి వచ్చినయవి. పీనికిం 

బరమపదంబు కృప చేసితిని, [వభావంబు మీకేయగు భవదన్యయంబున( 

బశువులు సురదుర్హభంబై న పరమవదంబు నొందె. తృణచర్వణంబు 

చెసి మద([గంబున సంచరించి కల్యాణతీర్ణో దక పానంబుచేసి మాతృ 

సన్యపానంబు సేయండు గాన నిది వైకుంఠ వర్గనంబను చేరి స్టానంబున 

(పాజ్జుండెని పామరుండేని పశువుటేని వక్షులేని నన్ను జవించిన వారు 

వై కుంఠంబు వృద్ధింబొందింతురు. ఎవ్యరు కళ్యాణతీర్ధంబునం దానంబు 

చేయదురు వారికి సహన గుణితభలం బప్పుడె కలుగు నొక్క_ధెనువు 

నేని కల్యాణతీర్థనంయు తుండై యొనంగిన( గోటి పదాన ఫలంబులగు. 

మణియు దరి|దుండై న విష్ణుభ కునకు( గల్యాణతీర్థతీరంబున క్నేతంబొ 

సంగిన( దత్ కే త రేణు నంఖ్యాతంబులగు వత్సరంబులు న్వర్గంబున 

వసియించి యీవ్సితంబు అనుభవించి యంతంబున నన్ను ంగలయు( 

గాకున్న భూమియందు సార్వభౌముండై పుట్టి వీదవ నన్ను ంజేరు 

నెన్న(టికి వాని విడనాడ,. కల్యాణతీర్థ తీరంబున (దాహ్మణభోజనం 

బిడిన( గాల్యతయంబున( జతుర్ముఖుండగు. కల్యాణతీర్థంబున వస్త్రం 

బొనంగిన శ్రీమంతులై ముయ్యేడు.- తరంబులవారు నేంసారం బుడ్డ 

రింవుదురు. కల్యాణతీర్థ కీరంబున ధనం బొకనికింజాలు,నట్టొనంగిన' 
ఓ 
i 

51, వితమంతయు నటనివేదించి (మొక్కి, (యకిభం గము) 
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గల్వాంతరంబున గుబెరుండై జనించు. అశ ంబెని స్యందనంజిని 

గజంబేని కల్యాణతీర్థ తీరంబున నిచ్చిన స్వారాజ్యం బనుభవించి 

స్వారాజ్యంబు నొందు. అచ్చట మౌక్తికంబు లొసంగిన ముక భేద 

చాంధవుండై హారాలంకృత వక్షస్కుండై తారాపథంబు నొందంగ 

లండు. కల్యాణతీర్థ తీరంబున( గాంచన వికారంబేని రజత వికారంబేని 

యొసంగిన నాచందతారకంబుగా( జం[దలోకంబు నొందంగలరు. 

కల్యాణతీర్థోదకంబు ఘటంబునందెచ్చి సజ్జనుల కిచ్చిన వారి వితృ 

గణంబులు తృప్తి ంబొందు. కల్యాణతీర్థనన్ని ధి బాలకుల కధ్య 

యనంబులు సేయించిన వక్తలై ధన్యులై మేధావులైన వెక్కం డు 

పుతులం గందురు. ఎవ్వరు. కల్యాణతీర్థ తీరంబున నధ్యాత్మ విద్య 

యువదేశింపుదుకు వారు మత్సహాయంబై న యువదేష్టువదంబు 

నొందంగలరు. కల్యాణతిర్ధ తీరంబున. దిలదానంబు చేసిన( బాపంబులు 

తిల పమాణంబులై నాశంబునొందు. కల్యాణతీర్థంబున గనకాద్య 

లంకృత కన్యాదానంబు( గావించిన ధరణీ తలంబున ధనధాన్య 

సంపన్నుండై వుట్టి (క్రీ భూ నీకా సంయుక్తుండైన మత్సదంబుం బొందం 

గలరు. కావున ముసీం|దులారా! ఇచ్చటనే యుండి నన్ను నేవింపుండని 

పలికి నారాయణుం డానందమయ సంజ్ఞింతంబగు విమానంబునందు 

రమతో. గూడియుండెనని నారదుండు పలికిన ముసిందులు హర్షంబు 

నొందిరంత 178 

యాదవాచల మాహాత్మ్య మరసి యతుల 

భక్తి కి పఠియించి వినువాండు భగవదిష్ట 

తముండు వాని గృహంబున. గమలగేహ 

వెలయు నాపుణ్య ఘనుని యవిద్య తొఅంగు. 179 

*యదుగిరి మహత్త్య మెవ్వని . | 
సదనంబున నుండు వాడె నత్తము, డతి నం 

వదలాయువు నారోగ్యము 

సదమల మతులైన నతులు నకలము గలుగుకా. 1860 

సకల జనేవితారములు చాల నొనంగుచు నర్వదేవతా య 

నికర కులాధిపత్యమున నిల్చి రమారమణుండు యాదవా 

(ది కుహరసీమనుండి వినుకించిన వారికి నిచ్చువేడ్క. నం 

ఘకమల 'సేవనాధిక 'ప పరిన్ఫుట రాజ్యరమా విశేషముల్. 181 

*యదుగరి 
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ను. బలివిధ్యంసి పదాంబు జాతముల సద్భ క్తికా నరుం డెవ్య(డా 

తులసీవర్భ మొకానొక ప్ప డిడినకా దుష్టాంతరంగ క్రియల్ 

ఫలియించుకా భజియింవ ము క్రివపద సోపానంబులం బోపుచో 

వెలయుకా నందన కల్పభూజనుమనో వృష్టిచ్చటల్ మించుగకా. 162 

పటుభక్తి యాదవాచల 
తటమున వరవేదఘోషతత **కావ్యాద్యు 
త్కట నాదము విని యుదృట 
పటహధంని(గడను బరమపదమున కేంగుజా. 168 

UX 

గ్. నిభఖిలభవనైక రాతి నిర్ని మేమ 

డైన యదుగిరి భర్త యొకప్పుడేని 

కనిన వారి నిజాననకమల గంధ 

కలన వై కుంఠవిభుండు స్వాగతము పలుకు. 184 

గీ. దైవయోగంబుచేత నేధార్మికుండు 
యాదవాదిని క్షణమేని యధివసించు 

సకల కాలంబును వనించు శాశంతముగ( 

బరమపురు షైక గోష్షి నా భవ్యమూ ర్తి. 185 

క. ఇది విని యదుశైలం బా 

స్పదమున ఘనవీతరాగవర్యులు చిత్సం 

పద నిల్సిరి అక్ష్మీధవ 

పదముల శేషాశనాది పరిషద్ద్గో సిక. 186 

ఆశ్వాసాంతము 

శ్రా చాణూరాహ్యయమలర్థ హలర్చక మదస్తంబేరమా కంనని 

ర్చాణూరస్త మతితృపాలనకరా[గాఘాత లక్ష్మీవధూ 

మాణిక్యాభర ఇాభిరామ యతిరాణ్మందార భూజాత (పా 

మాణిక్య స్ఫురితాత్తబోధ చతరామ్నూయాంత మాయాంతకా : 187 

క, అకూరవరద యదుకుల 

చ కేశ్వుర లక్షణా వశంవద ధాత్రీ 

చక *వినిర్యహణోత్సుక 

చిక్రింసా : ధుర్యవా[గుచిర మాధుర్యా : . 155 

51. కావాదు,త్కట. 5 ——_— 

52. వినిర్యహనోత్సుక, 
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కవిరాజ పిరాజితము-_ 

దళిత రసాదర సాదర పోషిత 

ధర్మనుతాది పృథాజ 5కేవ్హు హో 

ఖిల వదనాశన వాశనికల్ప ఫ 

ణాకృత ధీకృత చం|క్రమణా 

కలశ వ యోధిశయ|వభు సన్మణి 

కాంతికిరీట నమించిత పే 

శల నురసామల సామల సన్ముఖ 

సన్నుత సంతత ధన్యగుణా : 189 

గద్యము 

ఇది (శ్రిమత్క_ంజర్ల కొండమాచార్య 
ap) 

పాదారవింద మిళిందాయమాన చెన్నయామాత్యవు[త 

కశ్యపగో త పవి|త శ్రీమదల్పాడు నరసింహ [పణీతంబైన 

నారదీయ పురాణమునందు. దృతీయాశ్వానము 

సంపూర్ణము 

తీలీతీ 
శ్రీ 
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చతురాశ్వానము 
రు 

శ్రీమన్నాగ్నజితీ (పే 
మామోదాంభోధి పూర్ణిమాంబుజ హరను 

(తామ సుత నూత కృత్య భి 

ధాముహు రాఖ్యాత పుణ్యదాక్షిణ్య గుణా ! 1 

అవధరింపుము నైమిశారణ్య వానులగు మహామునీం[దులకు నూతుండు 
మజియు నిట్టనియె. మున్ను మాంధాత వసిష్ట నడిగిన యేకాదశీ 
[వతంబు మీకు నెజింగించెద వినుండు. వ 

ఏపున శుష్కార్ష్రములౌ 

పా పేంధనకోటులెల్ల భస్మము సేయన్ 

దీవించు వహ్ని యెయ్యది 

తాపన కులనాథ : తెలుపు దయతో మాకున్ ఫ్ 

మూడు లోకంబుల మునినాథ నీ వెణుం 

గని యది లేదు నిక్క_ముగ( |దివిధ 
కర్మ నిశ్చితము విథ్యాత్మిమెనజ్ఞాత 

కలుషంబులెంచ శుష్క_ములు జ్ఞాత 

కలుషంబు లార్ద్రముల్ గా విన్న వించితి 

వార ౩క్క నతీత వర మాన 

భావికాలోచిత పాచేంధనంబు లే 

వహ్నిచే నడ(గు( బావన చరిత 

యనిన హరివాసరము నియతాత్మ మనుజు 

డుపవసించి హరి భజించి యుచితభ కి oe 

గాంచి నిశినెల్ల( దామేలుకాంచి ధనము మ 

జూదరియు( బోలె? బాతక సోమ మడ(చు. 4 క్రీ 
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వినుము రాజేందా : ఏకాదశీ సముద్భవానలంబుచే జన్మశతో దృవంబు 

లైన పాతకేంధనంబులు భన్మంబగు. హరి దివసంబువంటి దివసంబు 

లేదు. హరి వాసరంబున నువవసించు తన కనేక *దేహంబుల పాపంబు 

లుడుగు. హరివానరోవవాస హోడశాంశంబునకు నశ్యమేధ 

సహ సంబులు వాజపేయ శతంబులు సమంబులు గావు. హరివాన 

రోపవానంబున - నేకాద శే్యదియ కృత పాపంబులన్ని యు నాశంబు 

నొందు. హరివాసర నమంబుగా. బాపంబుల వలన రక్షించునది 

యొక్క-టి లేదు. ఒకొక్క. వ్యాజంబున హరివానరోపవాన మాచ 

రించి దండధరునిం జూడ (డు. స్వర్గమోక్షపదంబును, శరీరారోగ్య 

కరంబును, సుకళ్యత సుపుత లాభకారణంబునుకి నగు. మజియును ల్ 

కురు గంగా కాశీ పు 

షర రేవావేణికా వికరన తనయా 

సరయూ గయాది తీర్థము 

లరయన్ సరియనంగం౭ దగునె హరిదినమునకున్. 6 

కిఅవనీ నాయక కల్లులో కుల కనాయాసంబునన్ నేడు వె 

ప్లవఢధామం బుపవాన శాగరము లిచ్చంజేయ నేకాదశిన్ 

సవిశేషంబుగ మాతృపక్ష వితృపక్ష స్వవియాపక్ష వం 

శవతంసంబులు వార్తగా. బదియు మోక్షంబందు( దానుం దగున్. 7 

ఏకాదశి చింతామణి 

యేకాదశి కామధేను విం|దమహీజం 
బేకాదశి మోక్షపద 

మేకాదశి వేదమార్గ మేకాదశియే.! g 

ద్వాదశ్యుత్సవ మాచరించు నరుండు ద్యద్దోశ్చతుష్కంబుతో. 

గాదే నాహిత దివ్యవాహన ముతో, గౌ శేయవస్త్రంబుతో 

నాదిత్యుల్ గొనియాడ నాహరివురోదంచన్మ ణీ వేదికన్ 

మోదంబందుచునుండు వ్లైష్టవ సభాముఖ్యుల్ [పశంసింపంగన్. 9 

ఎను 

1. చేహాంబునం బాపంబు లుండు 

లి, (“ను లేదు.) 

లీ. అవనీనాయక గల్లు 

4. యేన్ 
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హరివానరోపవాసాం 

తరమున జన్మాంతర ముల దరలని పాపాం 

తరములు జననీ గర్భాం 

తరవిణ్మూ[తాది లిప్తతయు. దొలంగుధరన్. 10 

ఈ [పశ్నంబిె నై మిశారణ్యవానులు వ్యాసశిష్యుండగు సూతునిం జూచి 

మహాభారతంబు మొదలుకొని యష్టాదళ పురాణంబులు నీవెణుంగనివి 

లేవు. వేదశాస్త్రపరాణన్మృతులందు లేనిది యెద్దియునులేదు. కావున 

సర్వంబును నీ వెజబుంగుచువు. మా హృదయంబుల నింత సంశ 

యంబున్నది. తత్సంశయంబుదిర విస్తరంబున నెణింగింవు. తిథి 

[పాంతంబున నుపవనింవవలయునో ? తిథిమూలంబున నుపవనింవ 

వలయునో ? అందు దేవవితృ కార్యంబులకు నువయోగించినయవి 

యెతింగింవవెకః యని యడిగిన నానూతుండు శౌనకాదుల కిట్టనియె. 

తిథ్యంతంబున దేవవిత్ళ హితంబుగా నువవసింప వలయు. తిథి 

మూలంబున( బైతృకం బాచరింప"'వలయు. 11 

తిథి ఫల నిర్ణయము 

. సాధులా ద్వితీయ షష్టియష్షమి భూత 
© లు 

తిథి హరి దివనముల. దెలిసి పూర్వ 

విర్ధయెన దాని కివిడువనగు( దివర్గ 

కాంక్షు లుపవసింవ6 గాదు ధరను. 12 

వానిగా( (దాతి సాంవత్సరిక దశమి 

పౌర్ణమానీ దరశిభవ్య తిథులు 

పూర్వ విద్ధములైన. బూని సేయంగం దగు 

నట సేయకుండిన నతడు ఘోర" 

నరకంబులందు నానావిధహానియు 

సంతతిచ్చేద మత్యంత దురిత 

దౌర్భాగ్యముల. జెందు( దప్పదు మున్నంచు 

ద్రైపాయనుండు తథ్యముగ బలితె. 

రు రారా 

న 

యని శానకాదు లడిగిన నా నూతుం డిట్లనియే. 

వలయునని 

విడువ వలయు (దివర్ష 
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వెలయ నాదిత్ఫు( డుదయించు వేళయందు 

నింతయేనియు( దిథి గలైెనేని యదియె 
పూర్ణయగు 9నుదయము. బాసి పూర్ణయైన 

యదియ వూర్ణయ కాయణజాూడుం డనఘులార | 18 

పారణంబునకు మరణంబునకుం దత్కాలతిథి కర్తవ్యము. వెతృ 
కంబునకు న స్త్రమయన్పృక్రైన తిథి కర్తవ్యము. వెతృక కర్మంబున 
కుదయతిథి [గాహ్యంబుకాదు. కావున మౌహూ ర్రికులవలన( దిథి 
కోధింపవలయు. తిథికి. [బమాణంబులు నూర్యచం|దులు. పూర్యవిద్ధ 
యైన నువవనసింవ( దగదు. స్నా నపూజనంబులు యామ చతుష్కంబు 

వర్ణించి దానకర్మంబులన్ని యు శర్వరి 10ముఖంబున6 జేయవలయు 

నిది యువవానవిది [పకారంబు, 14 

ద్వాదశి యల్పమయిన నరు 

జోదయమున లేచి స్నాన హోమార్చన దా 

నాదికము సేయందగు నా 

వేదజ్ఞుల కెల్ల ధర్మవృత్తి యెనంగన్. 15 

శుద్ధి దయోదశి సత్క 

ర్య్మోద్దతిం దారణ 11.యొనర్చి యురుధా[త్రి దా దా 

నోద్ధత బలమున్నత య 

జ్ఞోద్ధరణ బలంబు మనుజు డొందుచు నుండున్. "" “16 

12అదిగాన ద్వాదశి యల్పమయినను స్నా 

న వితృతర్పణము లెన్నంగ నాడి 

జరవీ తద్ద్వాదశి సాధింపవలయు సె 

ధింపకుండిన మహోదీర్ణవర్ణ 

'కిహానియు నిజధల్మహానియు నగు నమ 

(గముగ నస్నాత సరస్వతి గతి 

భూరిదోషంబులు పుట్టిన నణంగించి 
వర్తించు (శ్రీహరి వానరంబు 

0. 

10. 

11. 

12. 

18» 

నుదయమున చాశ 

ముఖంబున సేయవలయు 

యొనర్చి యట ఛా|తీదా | నోద్ధత ఒలము. 

న్నాత బలము య: క్షోర్టరణ బలంబు 

అదిగాన ద్వాదళి యల్ప మైనను స్నానపితృ తర్పణమ్ము లెన్నంగ నాడి ' 

వోనిద నీజధర్భ హోనిదయగు నమ 
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నకును ద్వాదశియే మహోన్నత ఫల ప 

దయగు వృద్ధి దినక్షయాంతర ములందు 

నపరిమితభ క్తి ద్వాదళియందు నువవ 

సింప(గా6 దగు విద్ధ వర్ణింప వలయు. 17 

మజీయు ద్వాదశి వూర్ణ్య నంయుతయె యొప్పుచుండునప్పు డుపవా 
సంబు నరులెల్లం జేయవలయు నన "నువవానదినము పూర్వవిద్ధయై 

ద్వితీయ దినము నందు లేకయుండిన నేకాదశి గీయెట్టాచరింవవలయు 
ననిన సూతుం డిట్టనియె. 18 

ద్వాదశీ దినమున బూర్వవానరంబు 

నందు నేనియు నూర్యచ క్రార్థ మాత 

మొందినను బరదినమున నుపవసింప 

యుక్తమై యుండు సజ్జనులుల్లసిల్ల. 19 

అనేకాగమ విరోధంబులు నై ననేమి +? ([బాహ్మణులు వివాదించిన నేమి ? 

ద్వాదశ్యువవానంబునుం [దయోదశ పారణయుం జేయవలయు. 2౦ 

అరయ నేకాదశి యవిద్ధయైన నేని 

(శ వణమున( గూడి పాపనంక్షయ మొనర్చు 

నట్టి ద్వాదశి యుపవాన మందవలయు 

ఘనతమై శుక్ట కృష్ణపక్షముల యందు. 21 

ఏకాదశీ ద్వాదశీ నిర్ణయంబు తెలివితి మజియుం దెలియ వలయునవి 
యడుగుం డనిన బుషలు యుగాది నిర్ణయంబడిగిన నూతుం 

డిట్లనియె. . 22 

యుగాది నిర్ణయము 

అనఘాత్ములార : యుగాదులు శుక్ర ప 

తృమునందు' గృమ్ష పక్షంబునందు 

రెండు రెండన(గ వరిల్లు వైశాఖ శు 
క్ల తృతీయ'*యుం గార్తికసిత వక్ష 

N-13 

వృద్ధిని దివ 

యట్ల నాచరింపవలయు 

దినమున పూర్య 

లి 
యు 
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దానములు సేయవలయు ననూన మహిమ. 29 

నదియె ము క్రక నామధేయము వహించు. లో 

(పథిత శ్రీ నుపవాన మున్న నగు ధర్మ ంబుకా శుభంబుకా మనో 

రథముల్ నద్ధతులుకా, మహాదురితచర్యం బూర్వ సంవిద్ధయౌ 

22కి ధియందే యుపవానమున్న ( గలదే తేజంబు పుణ్యస్థితుల్ . 25 

హరి దినమున! గళామాత మంటెనేని. 28 

తిథుల నువవసింప( దెలిపె మున్ను. 2 
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నవమి నభస్య కృష్ణ త్రయోదశి మాఘ 

పోకోంచ దశమియును బావనములు 

[గాహ్యంబు శుక్షపక్షమున. బౌర్యాహ్నిక 

మాపరాష్టాక ము [గాహ్యంబు కృష్ణ 

తే.గీ. £0పక్షమున నయనము దినభాగకంబు 

సంక్రమణము మష్రైడళాంశంబు నదియె 

నిది యెజింగి బుధోత్తము లెల్ట సకల 

తే.గీ. ఉత్తరాయణ ముడిగి నూర్యుండు వేగ 

దక్షిణాయనమున కే(గు తజి మెలంగు 

మధ్యకాలంబు విషమమె మహి జెలంగు 

మ. తిథి సాంవత్సరికోవదేశ మున బుద్ధిం జాలకోదించి ను 

తే.గీ. ఉత్తమోత్తమమైన గంగోదకంబు 

నందు సురవిందు మాత్రంబు నందెనేని 

యతి పవి|తంబుగాని యట్లయ్యె దశమి 
లు 

తే.గీ. ఉధయవక్షముల మహోత్తముండగు కుశ 

కేతు. డఖిల దనుజవాతి యాత్మ, 

వొంగి సన్ను తింవ( బూర విదములెన 
(త) pan 

19. వంచదశమీయు నివి పావనములు 

20. పక్షమున నయనముందిన భాగకంబు 

లిల్లి తిగియం దీనుపవానముం గలదె కేజంబు పుణ్యస్థితుల్ 

N-1l 3z | 

అయుత 



తే. గీ. 

తే. గీ. 
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తర్మింప6ంగ నకాలదత్త మపాాత జిద 

త్తం బనత్కాలదత్తంబు కోధ 

దత్తంబు పూర్వవిద్ద తిథిద త్తంబును 

చ్చిష్ట దత్తంబునుకో |శితజనై క 

దత్తంబు పతితదత్తం బేకవస్త్ర తా 

దత్తంబు జలవరదత్త మగ 

కీరన దత్తంబు కేవలానురజన 
వీతికరంబు ధా తీన్థలమున 

నట్టు గావున విద్ధమౌ హరిదినమున 

2రనుపవనించిన( బూర్వపుణ్యోత రంబు 

లణ(గు వృషలీపతి యొనర్చినట్టి శాద్ద 
ట్ ధి 

కర్మమును టోలె సకలలోకములు నెజుంగ. 

చక్రధర నామకీర్తిన న్వవన భజన 
జప్త దత్త హృత స్నాత సవన £6ముఖ్య 

ములును బోవు దిథినివేధమున మహోద్భ 

టాంధతమసంబు నూరోదయమున( టోలె. 

ముదిసిన మగనికా యావన 

మదవతులై యున్న సతులు మనసిజ శకేలి౯ 

గదియని యట్టనె వేధా 

స్పదమగు తిధథియందు ధర్మసంఘము దొలంగున్. 
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28 

29 

80 

అనిన విని బుషులు ్రీభగవదారాధన[క్రియ విస్తరంబున నెణింగింవు 
మెంచున హరి [పనన్నుండై సమీహితంబు లిచ్చుననిన నూతుండు 

భక్తియే (వధానంబు. భ క్తియుక్తుండై జడుండేని భగవంతుం బూజిం 

చిన( గ్రేశంబులణంగు. తృష నొందినవాండు జలంబున( దృవ్త్హండైన 

కరణి బూజించిన మాగతనె హరి వరితోషంబు నొందు నిందునకు( 

బాపనాశనంబగు బుషిగౌతమ సంవాదంబు నందునై న రుక్మాంగదో 

పాఠ్యానంబు విన్నవించెద వినుండు. 

28. 

వశ, 

బర్ 

26. 

ద తంబు నతఈత్యాల దత్తంబు 

( "ను లేదు) 

నుపవసించిన పూర్వ 

ముఖ్యములు వోవు తిథిని వేధమున 

81 
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' ఏకాదశీ మాహాత నాము 
- 

తె. గీ. జగతి రుక్మాంగద షృతీశ్వరుండు ధర్మ 

పరుడు గల డొకరు(డు విష్ణు భజనళ క్తి 

ఘనుడు తచ్చ, కహస్తునిగాని 'యన్య 

దేవత భజియింవఃడు రాజ తిలకు( డెలమి. ల) వి 

చాటించెకా *7మదహాన్తి వెం బటహముచై ఎర్లోషమైయుండ ది 

గ్యాటుల్ ఘూర్జిల నాన్ఫపాలకుండు గర్పర్దుర్మేత శేజి ను, 

ద్దాటించెకా హరి వాసరంబునను భుక్తంబెవ్వ(డాశించినన్ 

దాటింతుకా జటులానిచే నతని మస్తంబంచు నత్యుద్ధతిన్. లలి 

బదియేండదాతక నా పద్మనాభు 
య 

దగదు జననినెన( దం|డినై న 

దండింతు కకినిటం జోరదండనమున 

జాహ్న వీవారి మజ్జనము "సేయు. 

భోగ మొనరింతు మత్తృపాపూర్ణ మహిమ. 84 

అని శుక్ల వక్షంబుల( గృృష్ట పక్షంబుల( బటహంబు. [మోయించి క్రిక్ 

శౌరి వురియ కాని పుణ్య సామర్థ్యమునన్. లీ6 

వ్యాజము చేనెనేని, బరమ పావనంబగు. ద్వాదశి సాధించెనేన హరి 
మందిరంబు( జేరు. మజియు లి 

వా 

వీ అషవరాధికుండెన వా( డెవ్వండే౯ 
ట్ యా 

దివసంబున మదీయ దేశంబున భుజింపం 

దారవుతాప్త బాంధవులనై నను బట్టి 

నెతి(గింపు6 డిపుడు మహీసురోత ములకు 

తే.గీ. డబ్దనాభ కథాలాప మాలకించు. . 

డనుచు నేనాడు వచనంబు లాత్మ (బూని 

నడచు మామకునకు నతినవ్య రాజ్య 

వ. 

క, అఆ రాజచం[దు( డిటువల ' _ 

"భూరి వతనిష్ష నడవ? బురుషులు స్రీలున్ 

సౌరివురిం జేర రెన్న (డు 

వ 

27. మదవాస్తి వై వపటహ 

28. నిట చోరదండనమున 



(గ 
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తే.గీ. 
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హరి వానరమున. గుడిచిన 

పురుషుల కిలలోని పాపములు [పాపించున్ 

హరి వానరమున( గుడువని 

పురుషుల కిలలోని పుణ్యములు [పావించున్.. 88 

వైమనస్య మందె వైవస్వతుం డంత( 

జ్మితగుప్త లేఖ్యవ|త లిఖిత 
దురిత పుణ్యులిపుడు *ితుడువులు వడిరి త 
ద్విష్టుదివన మహిమ వింతకాదె ! ల్ల 

హరి లోకమునకు నేంగంగ 

నుర పురమును యమవురంబు శూన్యంబయ్యెన్ 

నురమునసో నారదు( డొయ్యన 

నరుదెంచి కృతాంతుంజూచి యపు 'డిట్టనియెన్ . 40 

చితగువు(డు నున్నా (డే! చిన్నవోయి 

నరులు పావనులై రి నీ పుర మునందు 

యాత నాకందములు వొంద వనఘ ధర్మ 

రాజ ! యిది యెంచి చూడ. జితంబు గాదె! 41 

అనినకళీకి రుక్మాంగద త్నీతీశ్వరుం డేకాదశీ [వతంబు సేయుచుండ నీ 

రాష్ట్ర ంబులో( జాటించ నట్టనె నరులు వర్తించ. దన్మహత్త్వంబున 

మల్లోకం బిట్టయ్యె. [బహ్మహత్యాది పాతకాన్వింతుడై న సింహంబువలె 
నున్న వాండేను కాష్టమయుండనై యున్నవాండ; నేత కర్ణహీనుండునుం 

బోలె; నంధ్యాహీనుండై'న ద్విజుండునుంబోలె, ద్రీజీతుండై న పురుషం 

డునుంబోలె(, [బమదావతి యగు షండుండునుంబోలె నిర్విజ్ఞుండనై 
యున్నవా డ, నిటువంటి లోకషాలకత్వంబు . విడిచెదనని [బ్రహ్మ 

లోకంబునకు నేగి యేతత్తార్యంబు విన్నవించెద. స్వామి విత్త ంబను 

భవించి . స్వామికార్యంబునెడ నిర్వ్యాపారుండై యున్నవానికి నరకం 
బగుం గావున 42 

తుడుపులు వడియె6 ద] ద్విమ్లు దివస మహితు వింతకాదె. 

నారదు. డొయ్యని యరుడెంచి. 

చిన్నబోయి 

(“ని కొట్టి చేయబడినది) 
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ఆ.వె. 

తే.గీ. 
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అనుచు నిట్టు పలికి యంతకుం డంతరు( 

జితగువ్రు లట్ల చేషలుడిగి 
ద య ద 

చితగుప్తు( డాలసింవక వెంటరా( 

[దోవ నరిగె నారదుండు దాను. 

అంత 

మూర్తా మూర్తజనంబు గొల్వ నిగమంబుల్ దానయె తజ్జగ 

త్కర్తృత్వ [పవితామహత్వముల నోంకారాఖ్యమై హంనమై 

యార్తతాయక మై న్య్వయంభువయి తుర్యంబై కుశాంకంబునై 

కీర్షించందగు నొక్క_తేజము కిశుభోద్గీథంబు వీక్షింపుచున్. 

న(క)ల దివ్యులు దిగీశ్వుర లోకపాలకుల్ 

వ్మిగహంబులు దాల్చి వేదములు పు 

రాణంబు లఖిలశాస్త్రములు నాకృతి(బూని 

జలధులు నదులు కాసారదీర్షి 

కా కూపములు తటాకములు దేహములెత్తి 

యశ్వత్ధముఖ భూరుహములు మూర్తి 

మంతంబులై సానుమంతంబు లాకార 

ములతో నహోరాతములును బక్ష 

ములును మానంబులును వర్షములును 8% దనువు( 

బొంది నత్మర్మములు బంధములును మేను 

లమరి సత్వంబును రజంబు. దమము. జాల 

నంగములు దాల్చి సేవించు నంతలోన. 

శీలి 

44 

46 

శాంతరూపంబులు ఘోర వికార రూపంబులుం బరివేష్షింవ నమ్మహా 

విభుని సమ్ముఖంబున విన్ననై మొగంబు వంచికొనియున్న దండ 

ధరునిం జూచి సబానదు లిట్టనిరి. 

దండధరుం డితం డధికదై న్యముతో నరుదెంచె నిమ్మహో 

దండు. డధర్మమన్న( దెగు ధర్మము గలిన నిర్వహించు (బ 
టి. a 

హ్మా(ం)డములోని మానవుల కందరకుకా సోనమవ ర్తిగాన ని 

ట్రుండ క్షణంబు తీరదు మహోద్ధతి నిచ్చటి కేల వచ్చెనో 7 

శుభో ల్తేజంబు 

దనువులొంది 

నమవర్తి గాన యిట్లుండ 

47 

ఉరి 



ఆ.వె. 

నారదీయపురాణము 1009 

చితగుప్తు(డేల చితధర్మాదర్మ 

పృతికలు లిఖించి పట్టుకొన(డు 

విన? గనంగరాని వింతలు వుద్టెనో 

నాకమునకు హృతజనాక మునకు 49 

అని యచ్చటి జనంబు లాడుకొనుచున్న సమయంబున విరించి 

పాదా[గంబుల నికృత్త మూలంబగు సాలంబునుంటోలె [వాలి [తాహ 

తాహియని కన్నీరు తొరుంగ నమ్మార్జితపటుండనై తి నని విన్నవించి 
ని శృష్టితుండై యున్న సభయందు నొక హలాహల శబ్దంబు వుటై; 

_మజియు 50 

స్థావర జంగమాత్మక నుశ స్త జగద్యలయంబు సితండే 

కేవల బాధకినొంచ నవ కి రికి రోయక యెంచె నట్టివా( 

డీవెత నుండె సత్యమగు నెన్నిక కాకిట గాధబాధచే. 

గావె యనేకబాధ లనంగా జనతాఘనపావ శి7మారుటల్. 51 
t 

ఆనీ లోకుల్ సభనాడ నా వరుణు( డొయ్యక వారి వారించి యా 

తని దండానతు శ్యామవీత నిజదోర్షండంబులకా లేవ నె 

తి నవీనో త్రమవీఠిచె నునిచి యెంతేవేడ్కతోం గాంచి మ 

న్నన గావించి (పళంసచేసి యతినూత్న (పతితో నిట్టనున్. ధల 

తే.గీ. ఎవ్య( డవకార మొనరించె నెవ్వ( డిట్లు 
మొ 

బాధగాజే'నె మార్జిత వటునింజేసి 

యెవ్వ. డొనరించె సర్వ్యంబు నెజు(గద బల్కు- 

నబ్దజుండు నీ మనోదుఃఖ మవనయించు. ధీల్రి 

అని వరుణుండు పల్కిన శమనుండు కృతదుఃఖ శమనుండై పేతా 

మహు వదనంబు. జూచుచు నిట్టనియె. 54 

స్వామి ! నా శక్తి తేజంబునంతయు( బోయె 

నంతకంటెను మృతియైన మేలు 
[పభుధనంబు భుజించి [పభు నియోగో పేక్ష( 

గావించు నాతడు కాష్టకీట 

86. 

87. 

నానన 

నొంద 

పాప మారునే 
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తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 

మధిపు కార్యము తప్ప నాచరింపుచు. (జా 

దవ్యంబు భుజియించు తద్దురాత్ము( 

డబ్బ శత|తయం బనుభవించు ననేక 

నరకంబు లేలిన ధరణి నాథు 

కార్యమంతయు మజచి వికారమొంది 

మత్తు. డై యున్న యట్టి దుర్మానుండందు 

నఖిల *కినిరయంబులును |బళయాంత మైన 

ననుభవించు స్వకియ కర్మానువృత్త్తి. 

స్వామి కార్యంబు విడిచి దుర్జాలు( డాత్మ 

కార్యమున నున్నచో మూషికత్వ మొందు 

ధరణిలోవల( గల్ప శత[తయంబు 

కమలనంభవ : మీ యాజ్ఞగాదె యిట్లు. 

భూనాథు కార్యమంతయు, 

దా నింటనెయుండి భృత్యత తి చేర్చిన య 

ట్లౌ నను నియోగి 89పాపం 

బాని మహా త్కూట బిడాలమై జనియించున్ 

56 

ల 

కావున మీ యాజ్ఞ యుల్లంఘనము సేయక యింతకాలంబును బుణ్య 

కర్మంబుల( బుణ్యంబులును, దాపకర్మంబుల( బాపంబులును ధర్మ 

వేదులగు మునులతో విమర్శించి తత్తతృలం బనుభవింప( *0జేయ 
నాకు నింక శక్యంబుగాదు వినుము. 

ధరణివై రుక్మాంగద క్షమాదీళు( డే 

కాదశీ [వతదీక్ష( గె కొనంగ( 

జతురబ్ధిపర్యంత జగతిలో. గల జను 

లా[వతమంతయు నాచరింప. 

దాడయ్యె నేండు నా పట్టణంబంతయు 

నితర ధర్మములు లేవెవ్వి దేవ 
పూజయు నిజవితృ వూజయు భూనుర 

పూజయు( జేయరు పుణ్యతీర్థ 

88. 

89. 

40, 

నిలయంబులును 

పాపంబూని 

"జేయ 

రర 



తే.గీ. 

తే. గీ. 

నారదీయపురాణము లనే 

సరణి(గానరు యోగంబు సాంఖ్య యోగ 

మన(గ *వినరెన్న (డేని స్వాధ్యాయమైన 

హవనకృత్యంబు. శిజేయరు దివిరి వారు 

హరిఫదము. గాంచి రెట్ట నత్యద్భుతంబు. ఫర 

మనుజు లేకాదశీ |వతంబున( వితృవితామహులతో( బరమపదంబందు 

చెంత? వారి విత్ళగణంబుల( బితృగణంబును బరమపదంబు 

నొందిరి. మాతామహులట్టనె పరమవదంబు నొందిరి. బీజవిశేషంబున 

భార్యాపక్షంబువారు నట్రన పరమపదంబు నొందిరి. మల్రివితుడిచి 

యెవ్వరు చేసిన వృణ్యపా పంబులు వారలేయనుభవించు వారలుగాక 

యితరుల. కేమి కారణంబు ? జామాతృ పుణ్యమాహాత్మ్యంబున భార్యా 

ఫక్షంబున కిట్టర్హంబె 2? ఈ నియోగంబునేనొల్ల. యజ్ఞతీర్థదానయోగ 

సంయోగంబుల '"నిటువంటి సర్ధతిలెదు. ధా తీఫలాను లిపలె వాంఛ 

లుడిగి, రసభోజనోద్భవ హాంఛలు విడిచ్ విభష్టకర్ములేని హరి 

లోకంబు. గాంచిరి. గళరజ్జు బంధనంబుల మద్దూతలు దెచ్చినవారల 

హరిదూతలు శిక్షించికొనిచనిరి. ద్యాదశాదిత్య తీ|వతావ దుర్గమం 

బైన మన్మార్శంబు భగ్నంబయ్యె నేమివిన్న వింతునింక 6() 

హదిపదంబున కేశు నధ్వంబు [తిభువనా 

ర్చితమైనయది విమర్శంవ నిసుక 

చల్రిన రాలదు జనులచే నీలోక 

మ్మపమాణం బగమ్యంబనంత 

మద్భుతం వింతింత యౌననగారాదు 

గణుతించి చూచిన ఖలరశ ౦ఖ 

వద్మకోట్యాగముల్ బలసి కాపురమున్న 
నిండదు తజ్జనమండ లంబు 

మతే నుకర్మన్థులును వికర్మన్థులును జ 

వితులపవితులును రమావిభుదినంబు 

నందు నువవాన మొనరించి యందుచుందు 

వర మధామంబు తన్మ హీపాలు నాజ్ఞ, 61 

వ. 
42. 

వినండెన న్నండేని 

"జీయరు దేవవారు 
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తే. గీ. 

నారదీయపురాణము 

ధరణీనాథు(డతండు తన్మహిమచేతం దండనీయుండు గాం 

డురుతేజంబున వెయువత్సరము లిట్టుర్వీతలం బంతయున్ 

బరిపాలింవ భుజాచతుష్టయముతో భర్మాంశుక శ్రీలతో 

గరుడా రోహణలీలతో. గనిరి తతె,_వల్యధామోన్న తుల్, 

ఆతడు ధరనుండెనెనితర్శాగ వృత్తి 

ధారుణీలోక మాపరభామమునకు. 

జేర్చుం/గలండీవు నాకు నిచ్చిన (పసిద్ద 

దండపట మణంగించె నుద్దండ మహిమ. 

అరులం జ్యేష్ట విభావనుండు వలె దీపాకారులం జేయయడే : 

నరుడా మూఢు.డు పుట్టనేమిటికి నన్యాయాత్యు డై మాతృదు 

ల్భరగర్భాంతర దుర్గ నిర్భరణ నిర్భాగ్యుండు, శ్రీజన్మవి 

స్పురణం బట్టనెకాదె క్రిర్రి విభవంబుల్లైక వర్తించిన్. 

విద్యాబల నంపద నన 

వద్యంబై వితృకులంబు వన్నెకు నెక్కుం 

జోద్యముగా. జేయని నుతు 

లాద్యరజో రోగమగుదు రాజననులకున్. 

ధర్మార్థ కామములయడ. 

గూర్మి మదికా విడిచి [ పాతికూల్యస్థితిచే 
థి 

దుర్మాదత నిలివీన దు 

ష్కర్ముని మతి మాతృ ఘాతిగా నెంతు రిలన్. 

వీరనూనమాఖ్య విలసిల్రి రుక్మాంగ 

దక్షితీకు[ గన్నతల్లి యుకతె 

మలివి | పతాప మారనం బొనరించి . 
య (టు జ 

యాత్మ జుండు జగము ల్మాకమింప. 

62 

68 

64 

(తా Cr 

66 

67 

ఇ్రై రాజులు నడవరితండు మత్సటవహోని గావించి పటిహానిశ 

ఘోషంబునుం జాటించి యేకాదశీ| వతంబు నడుపుచు నున్నవాండెట్ట 

నోర్తునని విన్నవించిన విదించి యిట్రనియె. 68 



తే. గీ. 

ఆ. వె, 

తే. గీ. 

నారదీయపురాణము 

ఇదియే చోద్యముగా(గ భిన్నమతివై యిట్టాడుచున్నా.డ వా 

పదచో సద్గుణ మొక్కచోంగలుగ, దాపంబందినం బాతకం 

బది యంచుకా మరణాంతికంబు స్మృతిమా|తానీత చ[కాంకన 

త్పద మాను|వత మావతంబున కసాధ్యం బెద్దియుం గల్లుగే: 3 

అవనియందు శతాళ్యమేధావ బృథన 

మంబు గృృష్ట సకృత్ప రకామంబు జనన 

మందు: దిరేగదశాశ్వ ₹మేధావః బృథము 

'సేయువాండిందు బననంబు జెంద6 డరయ. 

ఓలి కృురుక్రార్సీగంగాదిక 

వరత్రీర్ణాంతరములందు వలనౌనె గతుల్ 

హరియను నక్షరములు రెం 

డురుగతినే నరుని జిహ్వ నూనిన యట్టన్. 

శ్వపచియగునది మతి రజస్వలయునై న, 

బూనిక వశి సురామాంన భోజియెన( 

దద్ద్విజుండంతమున హరి(దల(చి పూర్వ 

పాపముల! బాసి **తద్దివ్యవదము( గనరె : 

ఉచ్చరించినమాత నానగూర్చు. గ వల్య 

ముపవసించిన నీకయున్నె ముక్తి 

హరివాసరమున జనార్దను( బొగడి వం 

దనము గావించి తత్కథలు విని [వ 

తం బాచరింప వత్సరములు పదివేలు 

గంగా తరంగిణీకాండ వూర 

మున నవగాహించు పుణ్యంబు (పాపించు 

మాకు లోకములకు మధువిరోధి 

జనకు( డేకాదశీ |వతశాలి( జూచి 

యీర్ష్య "సేయుట దుర్చుద్ధి యంత భాగ్య 

కీలుడవు నిన్ను బంధించి చెతిగదల( 

జూర్డ ముగ( జేయరైరి యో సూర్య తనయః 

48. కురి కాశీ 
44. తద్దివ్యపదము చెందు. 

యి 
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ఆ. వె. రాజ హితుల( గాంచి రాజులకంటెను. 

దేజ మెసంగ భక్తి( దిరుగండేని 

రగ ర్యియైనతదధి కారిని వారలు 

ని|గహింతు రొక్క_ నెపము చూచి. 74 

ఆ. వె. రాజహితులు సాపరాధులై నను వారి ' 

దండనంబు సేయ(దగునె:వనుల 

వారికెల భూమి వలభు సత; లవ 
ర్ ద రా 

ఓరవార నిరపరాదు లైరిగాన. 75 

తే. గీ. దండ్యులయ్యును విష్ణుతత్సరులు పరులు 

దండ్యు లన్నండు(గారయో దండధర $ య 

జాండ గర్భంబునందు నుద్దండ మహిమ 

వారి బంధుల(గా' జూడవలయు నెటీ/గి. _ 76 

క్. *మద్భక్తు(డైన నాభా . 

స్యద్భక్తుండై న సీకు సాహాయ్యక మే 

*6సద్భ క్రి (జే నెదను ముర 

జిద్భక్తులు "సేయ మాన, జెల్లదు మాకున్. TT 

వ. సర్వదేవతలకు భగవంతుండాఢ్యుండు. భగవద్భక్తుల ని గహింప( 

దగదు. ఉభయవక్షంబులయందు ద్వాదశివానరం బొక్తొర్త వ్యాజంబు 

చేతనే సాధించినవారు నీకవమానంబు చేసిన నెను. నిర్వహింవళ క్తుండ'( 

గాను. శక్తుండనై వచ్చితినేని న్వరూవహాని యగుగావున( దద్భ క్త 
విరోధంబు సేయ వెజతు ననిన గృతాంతుండు విజ్ఞాతకృతాంతుం డై 
యిట్లనియె. 78 

సే. నీపాదములు గంటి నీరజోద్భవ నాకు 
నిటువంటి యధికార మీంక(జాలు 

హరివానర| వత మాచరింపక యుండ 

నరసి యా రుక్మాంగదావనీకు 

45. గర్వియగు తదధికారిని 

$6. వారు 

47. మద్భక్తు. డెనయాభా। స్వద్భక్తుం డైన 

కరి. సద్భక్తిం జేసెదను - సనో Pe 
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నస్మద్విరోధి నత్యంతాంత రాయముల్ 

గల్సించి కలి భగ్న ముగ దద్వ 

తంబు దమించిన ధన్యుండనై గయా 

విండ|పదుని యట్ట "పెంపు గాంతు 

నేతదాచార నిరతుల నింతనుండి 

చూడవెజతు హరిస్థితి చూడ్కూలొక్కు 

వ్యాజమున నుచ్చరించిన నణ(గు మాతృ 

గర్భబాధలు మత్ప్సురి( గాన డెపుడు. 

నారదుండును గూడి విన్నపము "సేయ 

దండధరు( డంతకంతకు దైన్యమంద 

నతని మన్నించుటకు సీర జాననుండు 

చింతతో నుండినవుడొక,_ కొంత తడవు. 

అలికాంత సంచల దలకాంత యలకాంత 

యలకాంత కాంతలు నాత్మ? గలంగ 

నవ్యభూషణ భూషణంబై న రూవరే 

కా విలాసంబులు గల్లి మెజసి 

నిజమనోజాతయె నిత్యవి భాంత మ 

నోజాతయె పూర్ణ తేజమంది 

రుచిర విదుమల తారుణ్యంబు తారుణ్య 

మునుబూని మోహంవు మొలక యనంగ ' 

నున్న గమలాననుడు చూచి యొజవు నెజవ 

మానసము కొంత గిలిగింతపూన( దైత్య 

వాయ భయమున నిజనేత వనరుహములు 

భాసురజ్ఞాన భరమున మూసికొనియ. 

(బ్రహ్మ మోహినీదేవతను బుటించుట 
ము 

జననీ తనూజాన్నుషా [భాతృజాయా గు 

రు [వియరాజ భీరువులతో న 

రాగమై తగు నంతరంగంబున( దలంప 

రాదు; సరాగమై పాదుకొనిన.. 

49. జనని తనూజా 
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79 

వ్ర 
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ఆ.వే. 

నారడీయపు రాణము 

చూవులనేనియు( జూడరాదిట్టెన 

నరకంబు, శంపచియా నాత్మ, నాత్మ, 

బింతింపరాదు తతా)-ం౦తల(, గాంచి చి 

తృతోభ మందిన తన్మహాదు 

రాత్ము నాజన్మకృత పుణ్య మప్పుడడ (గుం 

ద|త్పనంగం బొనర్చిన దశ సహస 

జన్మ సుకృతంబు లన్నియు సడలు నట్టి 

సుకృత ములు వోవ నాఖువై &ోణినుండు.' 

అది గావున. దదాగంబు వలదు; మజియు 

తనయునకు( 50బది రెండేండ్లు దా(టినవుడు 

జననికేనియు నభ్యంగ నమయమునను 
బాదము లొసంగ6 జనదు సంపాప్త పూర్ణ 

51 యౌవనోత్కటుండై నచో నాడనేల ? 

షష్టివత్సరములు దా(టి చనిన జనని 
సుతున కభ్యంజనము సేయ శుభతరంబు 
శాటి దొలంగిన నభ్యంగ సమయమునను 
జనని యంగంబు వీక్షింపంజనదు సుతుడు. 

క్జిత్ర భ్రి వృద్రయెన౦, దరుణు(డె నను వృద్దు( 
C0 QQ — ర ఛి 

డైన నాత్మజుండు నిజాంఘుోలంట 

నవనియందు నిడంగ నభ్యంజనంబున 

నానరు రౌరవము తదు భయమునకు. 

కరచరణంబులు దక్కం 

దరుణీమణి వు! తకునకు( దక్కిన యంగాం 

తరములు మూయక చూపిన 

5*ీవరట।[కిమి పూర్ణయగుచుంబడు నరకములన్, 

5్0. 

ర్1. 

ర్ర్2. 

5్లె. 

ర్ర్శ 

బదియు రెండేండ్లు 

యౌవనోత్కటు( డైనచో నెంచ నేల 

తలి వృద్ద యైన తరుణు(4జ నమ 
న్ యుగంలా చాలా 

లిడ6గ 

బరిత |కిమి పూర్ణ 

82 

88 

64 

85 

86 
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పాదశౌచంబు స్నాన మభ్యంజనంబు 

తత్స్నుషా హస్తమున. జేయందగదు చేసె 

నేని యా పాపశీలుని మేను దొలంచు 

కూటముఖ కీటకంబు లకోభ్యశ క్రి. 88 

అదిగాన సాధిలాషమాననంబున స్యసుతనేని వీక్షించిన బతితుండగు. 

రుచిరనాసావిలానంబగు వ్యటువ మొగంబు శ్రేష్మాగారం బనియు, 

మేను వసా మెదశ్చర్మమాంసావృతంబై న యస్థిపంజరం బనియును, 

నయనంబు లశుబుద్బుదంబులనియు, స్తనంబులు మాంనగంథులనియు, 

జఠరంబు మలమూత పూరంబనియు, జఘనం బుద|గమాంన ఖండం 

బనియు, గుహ్యం బపానవాయు జుష్టమాతం బనియు, జంఘలు చర్మ 

భ న్రికలనియు, నాభి నరకకూపం బనియు; నంగుళశవితానంబు మాంన 

కణికలనియు వితర్కింపక నరుం డిట్ట వ ర్తిల్రెడు నని విరించి వివరించి 
ధైర్యం బవలంబించి యా బాలికం జూచి యిట్టనియె. 89 

మనసున. దలచిన యట్రనె 

జనియించితి శుభవిలాన సంపద నిన్నే 

మన సునయన కల్పించితి 

మననునకుకా మదనమోహ మాయా మహిమల్. 90 

అనిన నమ్మానసకన్య నవ్వి యవ్విరించికి (మొక్కి యిట్టనియె. 91 

సకల స్థావరజంగమాత్మక జగజ్జాలంబు మ్మదూపరే 

ఖరు మోహింపకయున్నె ఫకీరు నెదలో( గంజాతసంజాత భా 

వుకముల్ గోరెదరేని ధర్మగణితవ్యుల్ భవ్యు లాత్మస్తుతుల్ 
పకటన్ఫూ ర్తి నొనర్చిరెని నరక [పావ్తుల్ గదా మీందటన్. ల్లి 

అయిన! గార్యనిమి త్తమె నబ్దజాత 1 

చెల్లు నాత్మ పశంనలు చేయ, నకల 
౧ 

మోహమూలంబుగా నీవు మొదల నన్ను 

నిట సృజించితి+విట( బనియేమీ నాకు. 9g 

ర్ర్, నీవు నొదలో కంజాంత సంజాత భావుక ముల్ 
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మ. ోనను వీక్షించి యచేతనంబులు మహోన్మా దంబునం కొకు జే 

తన వస్తు వజముల్ గలంగవె ! సముద్యచ్చా్యాన నిశ్వాసతం 

జన్ యిట్టంటిన జోద్యమే, యువతి వీశ్షావర్ణనా ఖీలనన్ 

జనియించుకా వతభంగి నంగి హృదయానంగంబు లెవ్వారికిన్. 94 

మహా సగ్ధర. 
వితత  భూచావముక్తా వితథ శశిముఖే 

వీక్షణో, గాశుగంబుల్ 

ధృతి చిందకా కిరహృద్ద్భి త్త తికలు పలుమజుకా 

వీటి నాటించ6గా, ను 

ద్ధతి. దానెందా(క వేడందను కన్మవతముల్ 
| ధైర్యముకా లజ్ఞయుకా ద 

క్షతయుకా దేహేందియ న్వన్థతయు వినయముకా 

-  సర్భమర్యాళ్లి కుర్చిన్. 95 

మ. సరిగా టోల్తురు చందబింబమని యోషావ క్రబింబంబునే 

సరసుల్ కికావ్యలనత్క-విత్వ విభ వైశ్వర్యంబున౯ మూఢులై 

ధరవె దానికి నెవ్వి కి భూవిలననోద్యద్వి భమాపాంగభం 

గుర వీతాదరహాన మోహనకళాక వవ్రసాద సై సితుల్ . 96 

శా. బారా! జవ్వని. మోహనాంగి భశిరా వి ముగ్గముగ్గో క్రి భా. 
మారత్నంబని. మాటిమాటికి మదోన్మ తుండు" చింతించి యా 

నీరేజానన కేళికికాకి మలయు( బూన్మి_ం గంతు(డేచంగ, వి 

ద్యారూవంబగు' మంతదేవత తదంతర్యామియుం టోలుచుకా. 97 

క. తావక సురనర వర్గము 

నే వెతలంబెట్ట నేర దీ కంచి మదిన్ 

భావించి గారవించిన. 

" బూవుంబో(డులు కలంచి పోవరె వేగన్. 98 

56. నని వీతింది ' 
57. జొక్కు చేత' వస్తుల్ [వజముల్ గలంగవె సముద్య చ్య్వాసనిళ్శ్వాసతం, 

58. శకావ్యులు సత్కవిత్వ 

59. భూ 

60. మలయ, 



నారదీయపురాణము 209 

వ. అది కావున నేకార్యంబునకు నన్ను నియోగించితి వానతీవే యని విన్న 

వించిన విరించి యిట్లనియె. 99 

సీ. నత్యమాడితి(వె) యసాధ్యమె నీకు నీ 
భువనతయంబు, సీ పూర్ణశ క్రి 

మచ్చిత్త మేని, సీ మాయంజిక్కదె : ఘన 

జ్ఞానాంకుళ మున నిళ ఎంత నిలివె 

నాండ(గాక, వయోధన నిధానమైన సీ 

రూప కళాలక్షి చూవి యాడి 

పాడి విలాస సంపదల మించిన మనో 

జాతుండు నీకు దాన్యంబు "సేయు 

తే.గీ. మెజయ న్రీవ్యక్తులెల్ల నిర్మించినాండ( 

గాని యిటువంటి రూవరేఖావిలాన 

విక్రమస్ఫూర్తు లొక వింత వింతలయ్యె 

నింతి ! నాకైన శక్యమే యి(క సృజింప. 100 

వ. అని బహూకరించి యిట్టనియె. 101 

బ్రహ్మ మోహినికిం గర్శ్వవ్యం బుప దేశించుట 

తే.గీ. అవని విదిశాపురంబేలు నతిబలోద్ధ 

తాంగదుండైన యట్టి రుక్కాంగదుండు 
వరలె సంధ్యావళి యనంగ వాని భార్య 

సుదృఢ నంధ్యావళీ సదాస్తుత చరిత. 102 

సీ. 6ఆ రాజ సుతుడు ధర్మాంగదుండను వాండు 
తం|డ్రికంటెను మహౌదార్యగుణము 

నందధికుండు నాగాయుత బలశాలి 

ధరణి. (బసిద్ధ [ప్రతాప హేళి 

క్షమ ధరాదేవత ఘను. డాత్మజనకు. డా 

ఢ్యుండు జంబూద్వీప మొకటి యేలె 

నితండు నవ్వద్వీప వితతధ్యాతీ మండ 
లంబెల్ట నేలు శౌర్యంబు మెజసి 

61. ఆ"రాజ నుతుండు |. 

N-14 oo 



210 నారదీయపురాణము 

తే.గీ. తం(డివాక్యంబు లేశంబు దాంటండతుల 

62. 

ధర్మశీలుండు మాతృశత [తయైక 

తత్పరాశ యు. డన్యకాంతా విమోహు¢ 

డమ్మ హామహు మహిమ శక్యంబె పొగడ. 108 

ధర్మ|పధానుండైన యారాజు మందరాచలంబునకు( దురంగంబు నెక్కి 

రాంళగగలండు. నీవు నచ్చట నుండి గీతంబున మోహంబు నొందించిన 

హయంబు డిగ్గి గిరి నితంబంబున నిన్నుం గవయునెడ నీ దారనయ్యెద 
నుదారాః నా మాట యొక్కటి చేసెదనని శవథంబు సయుమని [భమ 

యించి దశిణకరంబు( గైకొని కొన్ని దినంబులకు సురతాంతతాంతా 

త్ముండై చొక్కినయెడ నగి పూర్వుశ వథంబు(దలంచికొని తచ్చపథంబు! 

బాలింవుమన నతం డంగీకరింపననియె నిన్ను. దాసి నిముసంబు 

నోర్వ; 62 దశ మ్యేకాదశీ ద్వాదశీ నిశా త్రయంబెల్ల నెడంబాయుదు (నను, 

యౌవనో పేతయె సుముఖియైన న్వభార్యం గవయక సర్వాకాంక్షి) 

యగు దురాచారుండు నరకంబు లొందు. శ్రాద్ధ కాలంబు లందేనియు 

నుపవిష్టు లై ద్విజులు భార్యానంగమంబు( గోరిన ననుభవింపందగు 

నం|డని బోధించిన నీ [వతంబు మానండేని నిజధృత కరవాలంబున 

ధర్మాంగద శిరోనిక ర్రనంబు చేసి మదుత్సంగంబున( దచ్చిరంబు 

నిలుపుమనిన( బాణనముండై న పుతుని హెంసింప(డు. [దాహ్మణ 

వాక్యోవదేశంబున హరివాసరంబు విడుచున బైన బూర్యమార్గంబునం 

దిరుగుచు జనులు యమకింకర పాశ బద్దు లె యమాంతికంబున' కేశాదరు. 

రాజును సత్యంబును నిలుపుకొన. దనయుని హింసించెనేనియు న శేష 

కల్మ షంబులంబాసి పరమధామంబు( జేరుననిన విని యా కమలలోచన 

తండ్రివి, యాత్మ జనై న నాకు నెయ్యది నామంబెట్టు మందరంబున 

కగుదు ననిన మోహినియను వేరు గావించి నిజశిష్యుల వెంట 

నియోగించి వంచిన ధాతకుం |బణమిల్లి యమరులు వీక్షింపం దృతీయ 
ముహూ ర్రంబున మందరగిరి శిఖా[గంబునకు డిగ్గి నప్పుడు. 104 

ఘనతకా వాసుకి వష్టనోత్ధ శుభలేఖల్ మీఆ షడ్డక్షయో 

జన విస్తర పయఃపయోనిధి సమంచధ్ధద్గరీ మధ్య మం 

థన మంథానత కూర్మకర్భర నిరోధ [దాగ్విభిన్నత్వ మొం 

దని సారంబున నున్న కొండ గిలిగింతల్గొల్ప సీక్షింపుచున్. 105 

దశ వ్యేకాదశి చ్వాదళి నిశా[తయంచెల నెడబాయుదు. యావనో పేతయె 

N-—14x =. 



సీ, 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయపు రాణము 

[ప్రబల సురాసుర (పవరుల కెడలింప 

నలవిగాని నగేంద మరయనెద్ది ? 

హరికి వ్యామ[గాహ్యమై భుజాంగదసము 

త్కాష సార ంబైన (గావమెద్ది “| 

పుక్కిటిబంటిగా( బూర్జదుగ్ధాంభొ ధి 

నోలలాడెడు మహాశైలమెద్ది 2 

భూత జాలావృత వురమర్గనై క వి 

హార సౌధంబైన యచల మెద్ది ? 

దివిజులకు రచ్చ, తావస|[పవరులకు( ద 

పంబు పంట, నురాధిప భామలకు ర 

తి పవర్తన వశ్యాధిదేవత, వివి 
ధౌషధంబుల కాకరం, బట్టి శిఖరి. 

అయుతమువేయు యోజనము లగ్గిరిమూ లము దానియంతయే 

నియతముగా వెడల్పును వినిర్మలకాంచన రత్నశృంగముల్ 

వీయదవనీతలంబులను వింతలుగొల్పు మణ్మివభా కీమహో 

దయములు మించ ధామనిధి ధామ మడంగంగంజీయ. దద్దిరిన్. 

అర్మ_తేజంబు దివ్యరత్నా లి గోలి 

యగ్గిరీందంబు మెజయ నయ్యవనిధరము 

నంగలావణ్య ధాశధళ్యమున వింత 

మెణు(గు వెట్టుచు నొకశిలమీ(ద నిలిచె, 

సప్తయోజన విశుత శ కసీల 

కలిత తచ్చిల దివ్యలింగంబు 8*మెజయు 

నది వియల్రింగ మన దశహస్తమిత మ 

హోచ్చతయు 65నిన్మడి వెడల్పు నొనరి వెలయు. 

ఆ దివ్యలింగంబు సన్ముఖంబున. 

68. 

64. 

65, 

మవాదయమును మించ 

ముఅయ 

నినుమడి 

211 

106 

10 

108 

109 

110 



212 

తే.గీ, 

ఆ. వెం 

త్ 

నారదీయపురాణము 

ఆ రామామణి మూర్భనల్ బెళక గీతానీకముల్ వాడె గాం 

ధార|గామము మేళవించి శృతులం దాళంబులం దంతులం 

68గోరం జీతీన నేజుగా నమృతముల్ ఘూర్టిల్ల శె లంబులుక 

నీరై యుండగ వల్లకి౯ మృదుకరోన్ని[దనస్ఫురనై్నైవుణిన్. 111 

తద్దితామృతధారలు 

హృద్దోళమునాటి కర(గి యెతెంచె సము 

ద్యద్ధరిమమై దిగంబరు( 

డుద్దత కందర్పసాయకోత్సాటితు(డై . 112 

తనిసెకా మానుషథోగ నంపదలచేతం జాల బె క్కైండ్రు కృ 

మనిం బూజించె విరోధులందునిమె నక్షు[ద [పతాపంబునన్ 

మనుజానీకము( బట్టి యీక యమధామంబంతయుకా విద్య నే 

ర్పున(బాడై హైగులంగండేనె నరుండే రుక్మాంగదుం డుర్వరన్ . 118 

అత. డొకనాండు ధర్మాంగదు. బిలిచి యేం 

బాలించినట్ట భూపాలనంబు 

చేయుము పుతు( డూర్జిత బలసంపద 

చే నమర్థుండయి సిరి వహించు 

రాజ్యభారంబు తోరంబుగా నిలువని 

రాజు కీ రియును ధర్మంబునణ(గు 

నటువంటి నుతు(డు గుణాఢ్యుండు గలుగ ను 
ఖంబు నొందని దురా|గహు(డు పావి 

జనక భార భరణ దక్ష కౌర్యశాలి 

యన సూనుండు తద్భారమానండేని 

చర్చసేయ నజాగళ స్తన 6"సమాను. 

డతండు మనుజులలో నధమాధముండు. 114 

కన్నతం|డి కంచె ఘనుండనంగాంగీర్తి 

గల్లి సూల్యద్ ప్రి ఘనతగాంచి 

భూమి వెలయునట్టి పుతుండు వుతుండు 

వాండె యుభయవంశ వర్ధనుండు. 115 
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జనకున కతిఖేదముగా. 

దనయుడు వ ర్రించెనేని త త్రనయు(డు 6%క 

ల్పనియుతము మోర నిలయము 

అ ననయమును గూలు దు8ఃఖరాశి యనంగన్. 
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నకలభారములు స్వశ క్తి బూని 

తెలివి నున్న సుతుండు దేవేకు సన్నిధి 

నుండు దివిజులెల్ట నుల్లసిల. 

వెలయల్ో నిదాహారం 

బులులేక యహర్ని శంబు భూ[పజలకునై 

నలివితి సతి 9య లుర్వీ 

స్థలిని (బబుద్ధుండనైన దనుక6 గుమారా: 

శైవమార్గంబున సంచరించిన వారి 

సౌరమం(తోపాస్తి సలుపువారి? 

బద్మాసనాచార పద్దతి మనువారి, 

బార్యతీ మతవృత్తి తిం బఅ(గు వారి 

నరసి సాయం[పాత రశనముల్ గొనువారి 

నిత్యాగ్నిహో[తులై నిలుచువారి 

సతత తీర్థాసక్తి జరుగుచుండెడువారి 

(శాద్ధక ర్మనియతి. [బబలువారి 

జాల యువ వృద్ధ గుర్చిణీ బాలికా న 

రోగ వికలతరానక థోగ69శీలు 

రైన వారిని హరివాన రాభిమాన 

చణుల(జేనితి శాస్త్ర విశ్వాన సమహిమ. 
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పానద్యూత సుఖం బది 

యేనో మూలంబు దాని నేనొల్ట౯ా ద 

హీనుండు హీనుండు నరక మిది యద్భుతమే. 12] 

ఆఖేటాటనకేలిమై నిక నరణ్యానీ నదీ రాజధా 

సీ ఖేటర్షి పరా[కమాది తతులకా వేష్షింతు థావత్కదో 

శాఖకా “భారము నిల్సి కాంచెద న శేషస్వేష్ట భోగంబు లే 

నీష్టేదంబున నున్న నాకు నిరయంభీ మీద? [బావించెడిన్, 122 

అనిన ధర్మాంగదుం డిట్టనియె. 128 

అభఖిలభోగంబులు ననుభవింపుండు నుదు 

. రర ధరాభార మిద్ధర ణి( దాల్చు 

తావక వాక్యవర్తనమున నడుచుట 

కంటె ధర్మం బొండు గలదె నాకు. 

బితృవాక్య పాలనన్థితిలేని యితర ధ 

ర్మమున నీధోగతిపా వ్ర వి గాన. 

గావింతు నీదు వాక్య[కమంబున నన 

రాజ సన్నిభు.డైన రాజమౌళి 

వేంట కుద్యుక్తు.డయ్యె నావేళ( [దిజలం 

బిల్చి ధర్మాంగదుండు గంభీర మధుర 
భాషణంబుల లాలించి భక్తి వారి 

యంతరంగంబు చిగురొ త్త నప్పుడనియె. 124 

నను బోధించె ధరాభరంబునకు భూనాధ్మ్యాగగణ్యుండు మ 

జ్ఞనకుం డావచనంబు సేయుట [పశ న్తంబైన ధర్మంబు మ 

ద్దనతేజంబున మిమ్ము దండ ధరు(డుక౯ా దండింపంగాలేండు మీ 

రనఘుల్ శ్రీహరి గొల్వుండే సుకృత కర్మారంభులై నిత్యమున్. 125 . 

ఏను బితృమార్గంబునకంటె నధికంబైన యది మీకు నెజింగించెద. 
జ్ఞాను లెల్లను సర్వంబు (బహ్మార్ప్చణంబు 'సేయవలయు. మా తండి 

శాస్త్ర కమంబున హరిదినోపవాసంబు నలుపవవలయునని యానతియిచ్చె. 

అదిగాక యాత్మకుం బునరావృత్తి రహితంబై నయది త దృహ్మార్చుణ 

నంజ్ఞికంబైన విశఖేషంబుగల దీరెండు నవశ్యంబుగా నాచరింపవలయు 

నని [పజల మజియు నూరడించి యహర్నిశ.ంబును గంటికి నిద్రలేక 
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శౌర్యంబున నన్ని దిక్కులు విమర్శింపుచు, ధాతి నిష్క_ంటకంబుగా 

నేలుచు, నేకాదశి నుపవసించి ద్వాదశి సాధించి తివిధకర్మంబుల యందు 

మమత్వంబు విడిచి దేవేశుం జింతింవందగు. హవ్య కవ్యంబులు 
దదాత్మ యగు జనార్దనునకే సమర్పితంబులు సేయవలయు. తురీయుం 

డయ్యు హృషీ కేశుండు నిసర్గంబున జగత్పతి యగు. న్వజాతి విర 

హితంబైన సన్మార్గంబు నందున్న మాధవుండే యుపాన్యుండని, 

పురుషోత ముండే భో కయు భో క్షవ్యంబును '"సర్వకర్మంబులందు 

నతని కేది నియోగం (బది) 'సేయందగునని మేఘధ్యానంబగు పటి 

హంబు హస్తిమస్తకంబున [మోయింపుచు. జాటించు ధర్మాంగదు 

మహిమ తనకంటె నధికంబని యెజశింగియు సంధ్యావళిం జూచి 

హర్షించి రుక్మాంగదుం డిట్టనియె. 126 

పద్మాక్షి ! చూచితే పద్మాక్షివోలె నా 

నంద కందంబైన నందనుండు 

జనియించె మనదు వంశంబు(ల్ పవితంబు) 

లయ్యె మోక్షంబను నట్టి వార్త 

వింటిమి గాని కన్గొంటలే దెవ్య(డు 

నెందైన మదికి నభీష్టుండైన 

వినయసంపన్నుండు ఘనతర దృఢశాచ 

శాలి |పతావి మోక్ష [పకాశ 

"ిరూవుడు భయాన్వవాయ [పదిపకుండగు 

తనయు( డుదయించి సకల సత్కర్మకరణ ' 

దక్షుండైయున్న వీక్షించి తండి యాత్మ 

యందు నానందమందుట యమృతవదము. 127 

స్థావర జంగమ రూపం 

బౌ విశ్వ తయమునందు నతిసౌఖ్యంటో. 

దేవి: సువుతుండు జనకుని ' 

భావమెణి(గి యతడు పూను ఇభారము( బూనన్. 128 
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. . దత్తుడు నీరేరుహలన 
దక్షుండు పుతుండు భారమానెడు నో ప 

ద్మాక్షి:! మృగయా విహారా 

చేక్షం దిరిగెద మహామహీధర వనులన్. 

అనిన సంధ్యావళి యిట్టనియ. 

సత్యంబు పలికితి జననాథ : వు[త సౌ 

ఖ్యము శతక్రతుఫల సమధికంబు 

స్వామి | నప్రద్విప నంవెష్టితావని( 

[బబలితి పుతుని. [బభుని( జేసి 

భుజశ క్రి మృగహింన పూనంగ6 దగదు జ 

నార్దన వీతిగా యజ్ఞములు స 

మృద్ధి. 15గావించు వసిద్ధికి నెక్కంగ 

భోగ న్పృవావృతీ, ( బొరలక నుర 

నరవరానందముగను మానసము నిలుపు 

మట్ట నడచిన న్యాయ మన్యాయ మధిప : 

మృగయ మృగయాతనాకర మగజణితముగ 

బుతవంతులు మృగయాశ. బొందరిట్టు. 

హరి. బూజింపు మహింసా 

వరమో ధర్మమనంగ వినవె పార్ధివ దోషాం 
తరముల: బొరయని మృగములం 

బొరిగొన నిజధర్మ హాని భూపాలురకున్. 

విద్వజ్ఞనంబు షడ్విధ మని బీవహిం 

సాఘంబు వర్ణింవ నతిశయమున 

మొదలి పాతకి యనుమోదించిన యతండు 

ఘాతకుండు ద్వితీయ పాతకి యగు 
విశసనవరుడు భావింప దృతీయ పా 

తకి యగు మాంన భక్షకుడు దా: జ 

తుర్ధపాతకి ఘటితో. బచన మొనర్చు 

నత(డు పంచమ పాతకాన్వితుండు 

75. గావించు (బిసి ద్ధికీ 
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న్మానవుల. (టోచి మతి స 

న్మానించని ధర్మ మైన నరక మొనర్చున్. 186 

అని సమ్మ తింపం జేసి. 187 

రుక్కాం గదుండు వేంటకు వెడలుట 

పవనం బాకృతి( దాల్బె నాంగనెఆీ చౌవట్టాలు [వైడెంబు మేల్ 

రవకా|ల్లొకుపులు మండల|భమణ ధారాపాత సవ్యాపన 

వ్యవికృత్త కమ సంకమ[క మము లొప్పంజారు వాలేజివై 

నవనీనాథవతంస మే మృగయాయత్తైక చి త్రంబునన్. 188 

శతకోటి |పభమించి బాలతరుణీజాల స్తనోత్పీడనో 

ద్యతమై చ కఘటాంకుశ ధ్యజను రేఖాన్వీత మై నవ్యభ 

వ్యతరాశోక మహీజ పల్చవనిభంబై యొప్పు 77సవ్యతరో 

న్నత హస్తంబు మహీనువర్యులకు నంత పతిగా, జూపుచున్. 1లిలి 

చను నా సమయంబున. గ కైక్త0 

76. 

77. 

క్రమము తోరం బౌర చా _ల్రేజి వె 

సవ్యేతరా శతవా _స్పంబు 
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తే.గీ. 

నారదీయ పురాణము 

వడదోజ్డ విల్లు నమ్ములు 

జడకట్టిన వంకసిగలు శాగిలములు వె 

బ్రడిదంబులు వేటరు ల 

ప్పుడువిడుగుం 7కిదునియలట మొగి నాల్బంగన్. 
అ 

హరి కరికిరి గండక కొ 
నరగవయ తరక్షు బుక్ష శల్యకులంగో 
తర భీకర ఘోరవనాం 
తరముల కపుడేంగి ధరణిధవు. డుత్కుంఠన్. 

పరిపక్వ బహువిధ ఫలశిక్యములతోడ 

/ీక్షైద వీవధ సహ్మసములతోడ. 

బంచషసారంగ బాలోత్త రము తోడ. 

బంజరకీరడింభముల తోడ. 

బరిరటత్సంకు శాబక వితానముతోడ( 

గస్తూరికామృగోత్త రముతోడ 

బల్యంకికాదండ బహుదండముల తోడ 

భవ్య చామర కదంబముల తోడ 

నేల యీనినగతి వచ్చినిలిచి కొలువు 

(మొక్కు (మొక్యియొయారంపు మొనలుదీర్చి 

చెంచుదొర లందయును విన్నవించి రొక్క. 

వింతగానంత ధారుశీ విభుని యెదుట. 

గావువచైద దొలంగక నిల్చెనేని జె 

బ్బులుల నెన్నిటినైనం కిబూని తెత్తు. 

యెలుంగునం గడకడ కేంగకున్న, వన 
దగరుతాంకుల బోడతలలుగా౯ దాంకింతు. 

గారుపోతుల. గొమ్ముగములు విజిచి 

యొంటిగా( డెదురైన బంట 'పోకు మటంచు. . 

ఢాకమై విదిలింతు సీ కటారి 

78. 

80. 

దునియలట పెలార్భంగన్. 
౮౧ య 

బూని తెచ్చి 

141 

[42 

148 

gn 



తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయవురాణము 

ఫీకరంబ్లుగ దము. దామె వెట్టికొనిన 

బిరుదు లేటికి, జూడు నా పెంపు సొంపు 

పట్టనేటికి జముదాళి బాకు కిరును 

సురియ విలునమ్ములున నేడు చూడు రాజ: 

పులి యెలు(గు పంది దుప్పి కార్పోతు మన్ను 

జింక యన నెంత నేండు నాచంక నిజికి 

వేనవేలుగ. దెత్తు నావేంట చూడు 

సామి : బంటుతనంబును సాహసమును. 

నూటి కొక్రండు నా మూక పోటుబంటు 

సామి! వులు(గైన వెలు(గైన నేమి విడువు 
క త్తియు6 గటారి నేంటికి కదిసి నవుడె 
చంక గొట్టి యడంతు నిశ్శంక వృత్తి. 

అనుచు *ివీరాలాపంబు లాడుచుండ. 

దం కాగ సమాలగ్న తత సువృత్త 

నిరువమిత వంకపటలమై యరుగుదెంచు 
నట్టి ఘోరవరాహంబు నవని నాథు. 

డప్పు డాదివరాహమౌ ననుచు విడిచె. 

కృష్ణసార్శాగ గణ్యత కీర్తి కెక్టు 

కిదానివై బోయ యెప్పుడు తగిలి యేయు 
నపుడు మీదట నయ్యెడు ననుచు మాన్సె 
భూ వరుండు భ క్రినిషాతి పూర్ణుండగుచు. 

రుక్మాంగదుడు వామదేవుని( జూచుట 

219 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

మజీయు నొక రుండు శార్లూల మస్తక ంబువె( ద్మీవంబులైన కుర 

[పదరంబులు రెండునాటి యజంబు(జేసి విడిచె, ఒక్తండు కార్పోతు 

విషాణంబులు విరిచి వందికొమ్ము నురియచే వదనంబు గుమ్మి 
యేకలంబులంజేసి పాజిందగిలె. ఒక్తరుండు చమరీమృగంబులం 

గరంబుల బాహుమూలంబుల: బదంబుల నంనంబుల నిజీకించుకొని 

82, 

88. 

వీరాలావంబు లాడుచు 

చానివై బోయప్పుడు తగిలి యేయ నపుడు. = 
. న. ల లై On 

ss hr 22 క్త 



220 

తే.గీ. 

నారదీయవురాణము 

బీరుదుజల్లులు వైచిన కైవడి విజృంభించి. ఒక రుండు భల్లుకంబుం 

గవయించుకొని యీడ్చి కంటక లతాకుంజంబుల వత్సంబులంబో లె, 

దదీయ శిలాలతికలం గట్టివైచె. ఒక్తరుండు వ్యా ఘనఖంబుల శశంబు 

శిరోభాగంబునం [గుమ్మి విషాణంబులు గల్పించె. ఒక్ట రుండు 

కురంగనాభిస్థలంబు నఖంబులంబిరి తన్మదధారలు వయింజల్లుకొని 

వీరరసావేశ౦బు దాల్చినట్టు రాణించె. ఒక రుండు గె రికార కగా[తుండై 

శిఖావంతుండై లోహితావ్వండయ్యె. ఒక్త రుండు గండకంబుల వంశ 

లతావలయంబులు దూలించి నర్తింపంజేసె. ఒక్తరుండెట్టు మెకంబుల 

నేని కరచి విదళించి శరంబునం గుమ్మి కరంబునం జిమ్మి 

యురంబునం [గమ్మి విజృంభించె. ఇట్టు చలాచలలక్ష్యభేదులై నిషాదులు 

ముందట మార్గంబు చూవ+ బక్షణంబుల గుంజా[గంబుల నారవైచిన 

పలలంబు లంటిన చామరంబులును, నంకుమద పల్వలంబులును, 

టబోవులై న కస్తూరికా వంకంబులును, గొండలై న కరిమౌ క్రికంబులును, 

నేరులైన నానాఫలధాతుసధారలున్ను బడి మొలచిన కప్పురంవుటనంటి 

మొక్త. లును గలుగం జూచుచు మృగయావిహారంబు సలివిన యట్టనె 

యేంగుచు మున్యాాశమంబులు దాటి యషహ్టాత్తర శత యోజనంబులు. 

గడచి కదలి యళోక నాగపున్నా గ వకుళ 'నారికేల సాలరసాల కంద 

రాల సింధువార చందన స్యందన నిపలోధ కలి దుమప్టక్ష బదిరాది 

నానాతరుశోభితంబై సుగంధిగంధవాహ బంధురంబై న యొక యాశ 

మంబున హుతభుకే జులగు మునిరాజుల వీక్షించి "తురంగమంబు డిగ్గి 

బహుశిష్య సమేతుండైన వామదేవునిం గాంచి దండ [పణామం బొన 

రించిన నతండు కుశాననంబు వెట్టించి యర్హ్య పాద్యంబు లివ్పించి 

యిట్టని వినుతించె. 150 

ఫలియించెన్ దవముల్ ఫలించె ఫుతముల్ పాతై 9కదానంబులున్ 
ఫలియించెక౯ా ఫలియించె సతి) గ్ర్రాాయలు (శ్రీపద్మా ధిపార్చావిధుల్ 

ఫలియించెకా ఫలియించె మజ్జనన సంవద్భాగ్య సౌభాగ్యముల్ 

ఫలియించెకా నిను విష్ణుభక్తి నిధి భూపాల్యాగణిం జూచితిన్. 151 

మహి నుకర్మస్థులును వికర్మన్థులును మ 

హాత్మ : నీదు [(వతంబున హర్తివదంబు 

గనిరి నినుంజూడ. జిత్తము తంఠం జెందు 

నంతలోననె |వత్యక్షమైతి భూవ : 159 

అని వామదేవుం డానతి యిచ్చిన రుక్మాంగదుం డిట్టనిశె. . 168 
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తే.గీ. 

తే.గీ... 

నారదీయవురాణము 

నను.గొని యాడకుమో ముని 

జననాథ ! భవత్పదాంబుజాత పరాగాం 

శనిజ మహత్త్వము డలదే 

జన విభుండ మదాంధు(డకా (బశంసార్హుండనే ౩ 

ధరణి సురవర్యులం గని 

పరితోషమునొంద విష్టుభక్తి ఫలించున్ 
ధరణీనురవర్యుల( గని 

పరితోషము నొందకున్న ఫలియించ డిలన్, 

. అనిన వామదేవు. డనియె నాగ్భహమున 

కరుగుదెంచితివి మహాత్మ : నీ క 
భీష్టమెద్ది ? శోతెలుపు మిచ్చలు హరి దిన 
[వతపరాయణైక మతధురిణ : 

అనిన రుక్మాంగదుండు కరంబులు మోడ్చి యిట్రనియె. 

తావ సోత్తమ ! భవత్పాదపద్మంబులు 

గాంచునంతనె సర్వకామితములు 

నాకు లభించె సన్మానింద : యొక నసనంశ 

యం బాత్మలో నున్నయది యణంపు 

మనమఘాత్మ : లోకత యాధిక సౌందర్య 

శాలిని మద్భార్య సాధుచర్య 

నను. జూచు నవ్యమన్మథునిగా నా సాధ్వి 

ద్రొక్కినచోట్ట నిధుల్ |[వకాశ 

మందు నంటినచో బాప మవియు నగ్ని 

పొసి సిద్ధించు షన బహువిధాన్న 

ములు భుజింతురు విప్రకోటులు ధరి, త్రి 
తన్మహత్త్వ్వంబు చెప్పం జితంబు కాదె! 

బ్రాహ్మణో త్తములును విష్ణుభక్తులును జ 

రాంధులును రోగులును వచ్చి యా[ళశయింప 

నాత్మ. గరంగు నవజ్ఞ సేయదు తదియ 

వాక్యములు [దోయదు విశిష్ట వర్తనమున. 

నీక తెలుపు నిచ్చలు 
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తే.గీ. 

నారదియ పురాణము 

ఇటువంటి సాధ్వికడువున, 
గుటిలారి విభేదియెన కొడు కుదయింబెన్ 
బటుతర మదోత్త టోద్భట 

వటహార్భటి హరి దిన ప్రభావము నెర పెన్ 160 

నా మాట జవదాంట. డేమియునేని లో 

కమున సత్పుతుని గనినవా(డ 

నేను జంబూద్వీప మెలితింగాని న 

ప్ర ద్వీపములు నేలె బాహుశక్తి 

రణమున వైరి 8ళధరాతలేందుల గెల్చి 

యనగ విద్యుల్లేఖ యనంగ మించు 

దాని నా కర్పించె దర్పించి వ్మికమ 

[దవిణశాలుర నయుతద్యయము ద 

శాధికంబున నోర్చి నిరాయుధత్య 

మంద (జేసి జయించె బాల్యమున శ్రీ[వ 

భుత్వ పరరాజ్యమున కేగి పూని కాంచి 

యెర్చి యెనమండు కన్యల నిచ్చె నాకు. 161 

దివ్యవట దివ్యభూషణ 

దివ్యమణి |వదరములను దీవించ(గ వా 

స్తవ్యుం డాత( డొసంగెం 

భవ్యంబుగ జననికి౯ శుభ్మపద నిధికిన్. 162 

అకలంకచిత్తు. డాతం 

డొకనా. డీ వృథివియెల్ర నుల్హానముతో . 

[బకటముగ ( దిరిగి మత్సా 

దక మలజా భ్యార్బనము ముదంబున. జేయున్. 168 

మణియ విశేషంబునం [బాహ్యజనంబు శిక్షింపుచు నిళాంతరంబున 

న్మపమత్తుండై మద్ద్వారంబు గాచికొని జనుల మేల్కొలువుచు నుండు. 

ఆ[వమేయంబులగు వైభవంబులం దనయుం డిట్టి మహాతనయుండు 

గలుగ గృహంబున శుభ భోగ్య [దవ్యంబులు గలవు.  శుభాకార 

[పయోజనంబులు గలవు. వాజివారణరధధన ధాన్యంబు లనంతంబుగా( 

85, ధరాతలేం[దులం గెల్చి 
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గలవు, మదాజ్ఞాపాలకులగు వూర్యవరిజనుల మూకలు గలవివి 

పూర్వుజన్మ సుకృతంబుననో 2 ఆ సుకృతంబెట్టు [పాప్త్రంబయ్యు నెణీం 

గింపవే మహాత్మా | 164 

ఆరోగ్యం బనుకూలకాంత గృహభోగ్య [దవ్య సామగి ద 

త్యారాతిన్పుటళ కక్రి విద్వదతిపూజానక్తి నత్సా|త దా 

నారంభంబు |పభూత పూర్వుసుకృత వ్యాపార శ్రీల | కియా 

సారన్ఫూర్తి లభించుంగాక యితరా నంగంబునం గల్గునే. 165 

అనిన వామదేవుం డిట్టనియె 166 

వామదేవుడు రుక్కాంగదునికి నాతని పూర్వజన్మ 
పృ త్తంబు( 'దెలుపుట 

నరనాథ :! పూర్వజన్మమున శూూదుండవు దు 

ర్లోషదుష్టుండవు బద్ధుండవు సీవు 

నీభార్య దుర్గుణ నికర వూర్ణశళరీర 

దానితో. (గుస్సి యబ్ద్బములు గొన్ని 

గడవుచు నొకనా.డు పుడమి వై. దిర్ధయా 

[(తాభిముఖుండవై యరిగి యచట 

దత్తీర్ధతట నభాస్థలమునందు బురాణ 

గోష్టి సల్పుచు ధర్మగుణ విచార 

తే.గీ. దృష్టి [శావణ శుద్ద ద్వితీయ మొదలు 

గాగ నాలుగునెలలు యు క్రంబుగాన 

శూన్యశయన [(వతంబు సంశుద్ధి నోచు  . 

నతడు ముక్తుం డన(గవింటి వధివ : మున్ను. 187 

విని నిజగృహంబునకు వచ్చి త|ద్యతం బాచరించి లత్మ్మీ ననాథు 
కరిజగన్నా థుం బూజించి పుష్పధూపదీపానులేవన వస్త్రంబుల నువచారంబు 
చేసి విపుల శయ్యాదాన వస్ర్రదాన భోజన దానంబుల. దృుప్తులం జేసి 
తివా పూర్వజన్మ సుకృత విశేషంబున నెతజ్జన్మంబుననేని హరిభజనం 
గావింవుచు నున్నవాడ వా శూన్యశయన |వతంబు గృహవృద్ధికరంబు 
సకలపావ నాశనకరంబు లక్ష్మీకరం బిదికావింపలేనివారి గార్డన్థ్యంబు 

అనా 

86. జగన్నాధుం 
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తే.గీ, 

తే.గీ, 

నారడీయవురాణము 

వంధ్యాజననంబునుంబోలె నిష్పలంబగు. నీకు జనార్దను భ క్రినిష్ట 

సర్వ్యంబును ఫలించెనన (మొక్రి రాజ్యుభారంబునకు( దనయుండు దివిరి 

యున్న వాడు. మందరనగావలోకనంబునకు నేంగెదనని విన్నవించిన. 

తండి ఖేదందబు( దీర్చి తద్వాక్య సరణి. 

దిరుగు వానికి గంగానదీ జలావ 

గాహఫలముకి? లభించు దత్ క్షణమునందె 

చెప్పం జ్మితంబు వాని విశేష మహిమ. 169 

గురువాక్యోల్రంఘన దుః! 

శ్చరితు(డు (దాం) ది పథగాంబు సంస్నాన నిరం 

తర శీలుండైన సుకృతాం 

తర మింత లభించదంచుం దలంతురు విబుధుల్. 170 

కావున నీ వవాప్త సకలకాముండవు హరిభక్తి మహోద్దాముండ వని 

చెప్పి యనచిన6 దురంగంబు నెక్తి సరన్సరిద్యనోవవనశె లంబులు 

చూచుచు శ్వతగిరి గంధమాదనంబు దాటి ముందటి. 171 

భాస్కర శతవిభా భానురంబగు దాని 

హరిభుజా సంఘటినాభి తన 
టు 

వత్తాంచనరన పవాహతC దగుదాసి 

బహువృక్ష బహుధాతు బహుమణీం[ద 

బహునిరర శ్రీల [ప్రభలమించిన దాని 
జ 

బహుస త్త్రనాద సంపద. జెలంగు 

దాని. దేజోమయో దారామరావతీ 

పృురవతంసము లీలంబూని మెఅయు 

దాని మందర భూధరోత్తమము, గాంచి 

యప్పు డా రూఢకాము(డై యా మహీమ 

హేశండెడ యంత *దిరిగెడు నిచ్చందిరిగి 

నిలిచినంతటం ' దవ్చైల నికరసీమ, 172 

87. 

88. 

89. 

90, 

లభించు తత్ తణము నందె 

దుళ్చరితుఃడ [(తివథ గాంబు 

మందార 

దిరుగు నిచ్చ 
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రాజు మోహెనిం జూచి సంభాషించుట 

మోహినీ మోహనాద్భుత ముఖర ముఖర 

సన్ఫురద్దానమున మృగశళ కుని నికర 

మవశత వహింప వీనుల కమృతముగను 

దన్మహానాదరుచి నిండ దాను గలంగి. 1718 

మోహించి యా మహీవతి 

9'వాహము దిగనుతికి గిరికి వడినుజికి జగ 

న్మోహిని మోహిని లీలా 

వాహిని. దేజః|పవాహవాహిాని( గాంబెన్. 174 

కాంచి 175 

రతియొ మాయయొ యీ నగరాజ నుతయొ 

కమలగేహయొ యీ నృష్టికర్త మాన 
సాభిలాషంబు స్రీ లీలయె నటించె 
నో యనంగ. దోశె నప్పు డా తోయజాక్ని. 176 

అంత |బతప్త చామీకర!ప్రభ నా యింతి లింగాశిత |త్రినేతునేరి 
మోహింవంజేయం జూచి యా క్షణంబున మోహించి మహింబడి 

విసంజ్ఞతం జెందిన దన్మోహిని కటాక్షాంచలకించిదవలోకనం 

బొనరించి కార్యసిద్ధి యయ్యెనని వల్టకీగీతంబు చాలించి యశోక 

రకాంగుళీ వల్చవంబులచేత మృగవక్షి గణంబుల నదల్పుచు న్వవాననా 

గంధలోలంబీగు భృంగజాలంబు వారింపుచు మధురోకుల రాజా! 

లెమ్ము; మూర్చిల్పనేటికి 2 నీకు నవళ్యంబు వశ్యనైతి; ధరాభారంబు. 

దృణంగా వహించునట్టి ఘనుండ వీ మోహభారంబు వహించు చెంత? 

నీకు నామీద వాంఛ లిగిన యట్లనె నాకును నీమీద వాంఛ జనించె. 

.నిజదారంబలె నేలి రమింపుమని వీన్న వించిన. 177 

అతి మధురోక్రి రసామృతధారలు 

చెవులు సోంకిన రాజశేఖరుండు 

99క తవ|త (చారు) విశాలనే్మేతంబులు 

చిగిరించుకొని కొంత చింతనొంది 

91. 

92. 

N-15 

వాావాము దిగనురికి గిరికి వడినురికి 

నేళత పత్ర విశాల నే(తంబులు 
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తే.గీ, 

నారదీయపురాణము 

గద్లదోక్తుల సాతిక(క్రీలు రాజిల్ల 
గ ఎ "న్లో 

మోహిని నాత్మకామోహిని నతి 

39వూర్జలక్ష్మింగాంచి, పూర్ణగాంతరముల 
ననుభ్రవించితి నాయొయారు లిట్టు 

నమిత సౌందర్య రేథా సమ్మగ మహిమ 

వలచి వలవింవనేర్తురే వనిత : నీవు 

వలచి వలవింవ నేర్చితి వన్నె మెజని 

మరులుగొంటి నిరీక్షణ మాతముననె. 178 

అమృతము చిల్క_( బల్క_క యొయారపు. జూవుల( జూచినంతనే 

[భమము వహించితిక వికచ పద్మ విభాన్య : యనుగ్రహింవవే . , . 
యమితములెన వాంఛితములన్నియు నిత్తు శరిరమిత్తు, (బా 

ణములివు డిత్తు రాజ్యము ధనంబునునిత్తు జగంబు మెచ్చంగన్, 179 

జలనిధి చె ేలయె రవిశశాకరలోచనయె లసత్తులా 

చలమణి భూషయై ఘన విశాలపయోధరయి స్ఫురన్నభ 

స్థల తనువై నురాలయ విశంకట మౌళియునై యధోంతరో 

జ్వల కటియెన భూవనిత( జామ : భవన్ని జదూతి. జేనెదన్. 180 

[ప్రాణంబు లిచ్చువానికి గజవాజి రత్న మణి భూషణాంబరాదు లిచ్చు 
చెంత? నన్ను. గటాక్షింపవే యన విని మధురోక్తుల నూరార్చి 

యురంబునంజేర్చి యేమియు నేటికి? నే. గోరిన వాంఛితం బొకటి 

దయసేయవే; యనేక [కతుకర్తయు బహువుణ్యరాశియు భూరి[దవిణ 

చాన రశ న ంబునగు దక్షిణ హస్తంబు శిరంబున నుంచిన నాకు 

దిత్యయంబయ్యెడి. సీవు ధర్మశీలుండవు. నత్యకి ర్తి రివి, ఆనృతంటులు 

పలుకనేరవు. యమవురంబు నిర్ణనంబు గావించితివని వశ ంసించిన 

రాజేందుం డిట్టనియె. . 181 

98, 

94, 

పూర్ణల తమ్బీంగాంచి oh 
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బహుబాష లేటికి, [బత్యయారంబుగా. 

గరియాన : దక్షిణకరము నీకు 

నిచ్చితి( దవ్పితినేని యెతజ్జన్మ 

సంచిత సుకృత నాళశమగు నిన్ను 

వలచితి భార్యవై వర్తింపు తనువు ప 

రాయత్తమై యున్న యది యవూర్య 

శృంగార నిధి: మోహనాంగి ! నీ ఎవ్వని 

తనయవు మందరధరణి ధర వ 

రోత్తమాధిత్య కిట వచ్చియుండు చేమి 
యబల ! యెశ్యాకువిభు(డ రుక్మాంగదుండ 

నా బుతుధ్వజ పుతుండ ననఘ యశుండ 

విదిశయేలెడి రాజ నో విమలగాతి : 182 

ఏను మృగయావ్యాజంబున దుర్జన శిక్షయు సాధురక్ష యొనర్పుచు 

వామదేవా[శ మంబుచొచ్చి యమ్మహామునివలన ధర్మరహన్యంబులు 

గొన్ని విని మందరావలోకనాంబుగా( జనుదెంచి యిచ్చట భగవద్దీ 

తామృతంబు వీనుల .విండైయున్న నేతెంచితి. నన్ను. గటాక్షించి 
[ప్రత్యుత్తరం బొనంగి యను[గహింవవే యనిన విని యిట్టనియె. 188 

అధప నరోజనంభవుని యాత్మజనేను సరోజనూతి ని 

న్నధివతిగా. దలంచి మన మార(గ నన్ను సృజించునా(డు నే( 

డధికులు రుదముఖ్య దివిజాగణులున్న ( జరిత్యజించి రిరన్హే, 

.డధిగత వాంఛితార్థుని గృతార్థుని నిన్నుభజింప వచ్చితిన్, 184 

మనస్సమాధిం దవం బాచరింపుచు నృత్తగీత వాద్యంబుల శంకరు 

మెప్పించిన సార్గదిన| తయంబున( [బనన్నుండయ్యె. సుర దుర్దభుండైన 

యాపార్వతీవల్రభు నభిలషింపక యతని వలన నీపితంబులు గాంచితి; 

అన్యోన్యమోహతరంగంబులైన సంగంబు లంతరంగంబున మెలంగ 

విలంబంబు వలదని కరంబు( గరంబునం గీలించి యిట్టనియె. 185 

శంక వల దధివః నే నక 

లంక( గుమారికను గుణకలాప కలావన్ 

బంకరువోప్తకులోదృవ! 

పంకజ భవప్పుతి దగదె పరిణయ మందన్. 186 

9ర్. 

౯ 
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అనఘ! సుక్షతయైన కన్యను సగోత 

యైన కన్య ద్వితీయ దానైన కన్య 

(బాహ్మఖణీ శూ ద సంగమోత్పన్న కన్య 

స్రీత్వవిరహిత యగు ?కకన్య( జెంద(దగదు 187 

కాన (గులంబున గుణమభి 

మానంబును గలుగు సత్ఫు_మారీ మణి న 

న్నోనృవతి!ః పెండ్రియాడిన 

భూనుతమై నిజయశంబు పూజ్యత నొందున్. 156 

అనిన నట్టనె శాసో9క్త [పకారంబున నగ్గిరియందు నుద్వహించి నగ 

మొగంబున నిట్టనియె. 189 

నాక (శ్రీ విభవోవభోగ మహిమల్ నాకల్పమైతో(చె ము 

న్నాకల్పంబు లభించిన౯ జెలువ యొయ్యార ంబు తేజంటు ల 

క్ష్మీకొాతూహలలీల యోగ్యతయు వాసింగల్లె సీ వబ్బ(గా 

నో కల్యాణి! నురేంద వైభవము నా కుత్క్భృష్టమె చూడ(గన్. 190 

కాన భవన్మనంబున నొకానొక కాంక్షిత మెద్దిగల్గినన్ 

"ఓ నలినాయతాక్షి! చతురోన్న తి( జేనెద6 జిత్తగింవు మెం 
దైనను మందశైల మలయాచల మేరు మహీం నందనో 

ద్యానములన్ రమించెదవొ ధన్యత మత్స్పురిలో రమించెదో. 191 

అనిన మోహిని యిట్టనియె. 192 

సవతులు |కూరచి త్ర అతిసాహనలన్?? నృమహోదయ వయా! 

నవతులు చూడనొల్ల విదిశాపుర మామరణాంతకంబగున్ 

నవతుల పోరునె. దెలిసి సౌఖ్యము(గాంతునె? దాని కెవ్వియున్ 

నవతులు?॥ నీనగం|దముల సంతతమున్ విహరింప నెంతయున్. 19 

అనఘ వుుతవతి నంధ్యావళి యాసాధ్ధి( 

బాసి నీవేరీతి [బతుకువాండ 

వతి దుఃఖమున నా ర్తినందితివేని నా 
కధికతరా ర్తి యౌనట్టుగాన 

96. 

97. 

99. 

కన్య జెల్లి, నేం 

నృ 
సవతులు యీనగేం[ దమున సంతతమున్ వివారింతు మెంతయున్, 
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నీకు సుఖంబైన 99నెలవున నుండెద 

నదియ మందరము నా కాత్మభర్త 

యుండినచో భార్య యుండగా(దగు శూన్య 

మెన గేహంబై న హైమనగము 

చెన్నిధానంబు పతి కడుపేదయెన( 
దం|డి గృహమున నున్న కాంతాలలామ 
యంధతమసంబునందు నత్యంతనరక 

మనుభవింవుచు నూకరియె జనించు. 
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194 

ఇటు నేనెజింగి మందరంబున నుండనోపుదునే ? నుఖ దుఃఖంబులకు( 

గర్రవగు వితో(గూడ భవత్పురంబున కరుగుదెంచెద ననిన మనంబు 

రంజిలి కౌంగిటం జేర్చి యిటనియె. 
రా (ఇతి) 

దేవేరుల కగణివై 

నీవు మహాభోగవిభవ నిరతిశయశ్రీ 
[ప్రావీణ్యంబున నుండుదు 

జీవితమునకంటె నతివిశేషము మెజయన్,. 

అని రుక్మాంగద భూపతి 

తన యో ప|దవము మీయదచందల౧చక పలుకన్ 

వనిత ముహుర్మంజీర 

ధ్యని నగములు గర(గ నడచె 100ధవృండుం దానున్, 

కొన్ని మహానీలరుచుల, 
గొన్ని మహారజతరుచుల( గొన్ని రజతకాం 

చ్యున్న తముల హరితాభల. 

గొన్ని చెలంగంగం. గనిరి కుధరతటంబుల్ 

వజధారా[గ తీవ ఖురా[గమున ధరా 

[గంబు6 దిప్పుచు సమ|గత వహించి 

10*వలాముహుర్ము హుర్యల్లు దంకన జాత 

'ఫేనంబు చుక్కల .విధము గొనంగ 

99. 

100. 

101. 

102. 

నెలవుసనుండెద యదియ 

ధవుండుం చానున్. 

వలా ముహుముహుర్వల్లు 
గొ గ 

చుక్కల విరద గొన గ 

195 

196 

197 

198 
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నాత్మేశ్వరా లోక హర్ష హేషితము త 

ద్రైవతస్వరము చందంబుం దెలుప 

గనక రత్నాంకుర కాంతిచ్చటుల మంద 
రాగ పోషత 10క్రిర పూగ మగుచు 

బెళుకు లీనెడి జల్టులు బిత్తరింపు 
మేని చాయలు సౌగవైన మెజు(గు వచ్చ 

పల్లడము 10%*తరకనము డాబా ఫిరంగు 

నంద మైయున్న జగతేజి నపుడు గాంచి 199 

ఉన్నత ఖురా[గ ధారా 

నున్నతలోర్వీ విధూత నూతన గృహగో 

ధి న్నాగిలి యన్న. గనుంగొని 
యన్నలిన హితానంయేశు, డా రహృదయు. డై. 200 

అపుడు హాహా యటంచు నత్యంతకరుణ( 

గోమల మహీజ పల్రవాంకుర ములందు 

బొదిగి మోహిని దెచ్చిన యుదకధార 

లపుడు చల్రించి వైంగ ప్పె న్యా ర్ధపటము. లి01 

అప్పుడు 'సేదదేరి గృహగోధీక రాజేం్యదుం జూచి యిట్రనియె. 202 

నరనాథ :: శాకల నగరంబునం దొక 

వివుని భార్య నవీన రూవ 

యౌవన సంవన్ననై న నన్నొల్లక 

కలహించు. బరుష వాక్యములు పలుకు 

నెవ్వరిపట్టున పాతమాచరించు వా 

డీరీతి ననునాడ నెంతకేని 

తాళి తాళ(గలేక తతదోషశీలనై. 

పతుల వర్ణించిన పౌరనతుల. 

దద్వశీకర జౌషధాంతరము లడుగ. 

దమకు( [బత్యయమైన చందమున నపుడ 
పొమ్ము 10౯ వ్య వజ్య యొకతె యా వురముచెంత 

నున్నయది దానునిగ6 జేయనోవు ననిన, ౨ 08 
108. 

105 

కీరవారమగుచు 104. తరకసీలు . 

[వ [(వజ్య యెకటి ee an 
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అత్మ సనూతంబు. గరా[గంబున వహించి 

వింతగా జపము గావించుదాని 

బరితన్స భాసదబర్జి "రోబ ర్హి వ్యజ 

నానీల సుఖలిలలందు దాని 

నవ్యభ స్మోద్దూళనస్ఫుటధావళ్య 

ధాళ ధళ్యతశ్రీల. దనరుదాని( 

గాషాయవస్త్ర సంఘటితయె దీర జ 

టామకుటం తేబగలదాని 

గురుతర స్తంభ శ తశుభకుట్టిమోరు 

హర్మ్య్యతలమున. దేజంబు నందుదాని 

[వత పరాయణశీలయై వరలుదాని 

యోగినీమణి. గను(గొంటి నొక్కదాని. 204 

కాంచి పదములవె [వాల మద్భావంబెణింగి పసన్నయె చూర్ణ ంబును 

రక్షయు నొనంగి యో చూర్ణంబు కీరంబులతో (గూర్చి భరకుం 

[దావించిన, వాడు నీ దానుండగు సీరక్ష నీవు గళంబునం దాల్చిన 

నిఖిలవశీకారంబగునని నియోగించిన నేను నట్ట కావించితి. తన్మ 
హిమచే భర దినదినంబును గృశియించి ముఖంబున (వణంబులువుట్టి 

త [ద్వంణంబులం [గిమినహ[నంబులు వొడిమ నస్టిచర్మావశిష్టుండై 

యుండి నన్నుం బిలిచి నీదానుండనై తి నన్యగృహంబుల కేంగ నన్నుం 

గటాక్నింపవే యనిన నేను దద్యోగిని విన్నవించిన యుపళశమ నౌష 
ధంబు దెచ్చి. న్వస్థుని, జేసితి నంత. 905 

పంచతనొంది భూపాలకః: యేను దు 

ర్నరకయాతనల 107దై న్యంబు( గంటి. 

ద_ప్రత్మామ్మభాష్టతలమున. బదియేను 

యుగములు [కకచాళినొత్తి తనువు 

ఖండించి తిలమా[త ఖండముల్ గావించి 

వేచి పాకంబు గావించి నంత 

నంతకభటులు నెనంతట గృహగోధి 

కాకృతి యమునాజ్ఞ నవనింబుట్టి 

| వజనానీని సుఖ లీల 

( దె “వింబు గాంచి తపతామ 
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వత్సరాయుత శతదుఃఖ వనధి మునింగి 

యున్నదాన భవత్క -టాక్షో వలబ్ది 

జ్ఞాన ముదయించె నాకు నో సర్వః భౌమ! 
పారిపరాయణు నిను. జూచునంతలోన. 

ధన్యయగునింతి ధరణి న 

నన్యాశితయగుచు భర్త యాత్మ యెతి గి సౌ 

జన్యమున నుండ6గాందగు 

నన్యదురాచార ధర్మమది విడువ(దగున్. 

భ ర్రయె దేవుండు గురు(డుకా 

భ ర్రయెలోకంబు లోన, బర దై వంబుకా 

భర్తకు( గూర్చక 0కయుండు న 

భర్త ముతికి (గలదె తదిహవర సౌఖ్యంబుల్. 

పతి మాటలోన. దిరుగని 

నతి క్రిమికాష్టోవమాన సరణిం దిర్య 

క్ ఎలో యోనుల జన్మి ంచుకా 

బతిహిత మొనరింపవలయు- 08బద్నా కృలకుకా. 

[శవణ ద్వాదశినాంటి పుణ్యమిడి రాజా ! నన్ను రక్షించు త 

[చృవణ ద్వాదశి నర్మదానురనదీ సంగంబునం దీరమా 

డు విశేషంబు జనింవంజేయునట నీడుం గర్మజాలంబు త 

ద్దివనస్నానము సర్వతీర్థ ఫలసిద్ధిం బొంద నిల్పుం ధరన్. 

"0థ్ర త్ర కల్పధర్మ దైవార్చనాదు ల 

క్షయ ఫలంబు లొన(గు సార్యభౌమ ః 

విష్ణుభక్తి నియతి విజయాదిన వత 

యెవ్వండాచరించు నీతనికిని. 

ద్వాదశ్యుపవాసంబు [త 

యోదశి. బారణము సేయ నుత మభల మా 

పాదించు ద్వాదళాబ్ద ఫ్ - 

లాదులు దన్మహిమ యింత యం తనందగునే ? 

యుండిన భ ర్తుమతికిం గలదె 

బద్మాతగకున్ 

ద త్తజల్బ 

నుత్తమ ఫలమా పాటించు 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 
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అట్టు గావున. దతృలంబు నాకు నొసంగి ధర్మమూర్తి! వై వస్వతపద 

ధ్వంసీ: పాలించవే యని గృహగోధి వల్లిన విని మోహిని యిట్టనియె. 

ఇలలోపల నుఖదుఃఖం 

బులు దాంజేయునవి తానె భుజియించు నరుం 

డలవడ౦గ కుద యిది దు 

ష్క.లుషాత్మక దీని[బోవంగా నింక. దగునే ? 

ఇది దుష్ట దుశ్శీల యెంచ రఇ్షాచూర్ణ 

ముల: బతి(గారించె!!2 మూఢబుద్ధి 

సాధువులకుంజేయు సదుపకారంబు స్వ 

ర్ష యశఃపదంబు లోకంబులోన, 

ఘన భయభంశ సాధనము కోర 

రామ్మిళ దుగ్గసారంబు దా((గొనిపన్న 

గములకు( బోసిన గరళమైన 

తే.గీ. కరణి. దత్సాతకి జనోపకరణ మమరు 

తేగీ. 

తే.గీ. 

విడువు మీ'fియింతివైంగృవ, వెడలవలయు 

నగరమున కాత్మసౌఖ్య మెన్నంగ. గలదె 

యన్య కార్యాంతరాసక్తి నలసియున్న. 

అనిన రాజిట్టనియె. 

[బహ్మపుతివి సీ కిట్టు పలుక. దగునె ? 

సాధు జనులకు నీ దురాచారవృత్తి 

యుక్తమే 7 యాత్మసౌఖ్య కరోద్యమమున, 

బాతకమె కాని జ్ఞాన సంపత్తి కలదె ? 

శశియు నూర్యుండు ననిలుండు!!* జగతింఠావ 

- కంబు హరిచందనంబు నా క దుమంబు | 

లు త్రమంబులు నవనంఖ్య నొనరు(గీర్రి 

ఘనత నుదయించుట పరోవకారమునకె. 

112, గూఢబుద్ధి 118, యింతివై కవ 

214 

219 

216 

218 

114. జగతి పావ! కంబు అరిచందగంబు నాక [దుమంబు । తు త్తములు' !ననల 

సవసంఖ్య నొనరు( 
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ఆరయ బరోపకారార్థంబుగా నరు. 

డత్యంత శుభవృత్తి నందవలయు | 

దీవింప సపాంతరీప మధ్యంబేలు 

సార్వభౌముండు హరిశ్చంద విభుండు 

చండాల మందిర స్థాయియె సుతదార 

విక్రయ మొనరించి వివిధ దుఃఖ 

ముల(బొంది సత్యంబు 115నిలుపుకొనియె నరో 

జాసనాది సువర్వు లభినుతించి 

. వర మొనంగెద మనంగ ఖథావమున. దలంచి 

తరు నరీనృవ యువ వృద్ధ పురుష భామి 

సీ జనంబులు మత్సురి నేడు ముకి 

నంద.(గా6 దగునని వారి నడిగికొనియె. 219 

తాను నయోధ్యావుర జనంబుతో( |దిదివంబు నొంది యిప్పుడును 

గామగ విమానంబున విహరింవుచు నున్న వా(డు. పరోపకారంబు 

వ్యర్థమే ? మజియును వినుము. 290 

అస్థిర త దలంచి నిర్ణరు 

లస్టీరతన్ఫూ ర్తి నడుగ నర్పించండె ధ 

ర్మన్థుండైన దధీచి వ en 
నస్థాశమ జనము లతిఘనస్థితి మెచ్చన్. వి] 

శ్యనమున కీడె మాంనంబు శివి కపోత 

రక్షణారంబు మున్ను గా. బక్షివతికి 

118జీవనం బొనంగండె నిజచిత్త గరుడ రి 

వాహనుండై న జీమూత వాహనుండు. 4” 22 

అది గావున రాజు దయాషండు గావలయు. _ వర్దేన్యుండు శచి 
స్థలంబుననెని నశుచి స్ధలంబుననెని వర్షించు. చం|దుండు చండాల 

పతితాదులనేని యాహ్హ్లాదకరుండై కరంబులచే న స్ప ఫశీంచు నట్టగుటంజేసి 

సుదుఃఖితయె దుర్దిఖిత గోధికయెన గృహగోధిక, నిజవుణ్యంబులచేత, 

దౌహి|తుల చేత '"నహృషుండునుంబోలె నుద్దరించెదనని. .. మోహినిని 

వారించి విజయాసంభవవంబై న నుకృతంబిచ్చితి ననిన నంత, 299 

కు 'నిలువుథొని యను సరోజాననాది లు | 

116, జీవగంబొనంగండే నిజచిత గరుడ 
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వర దివ్యాభర ణంబు లాని యతిభవ్యంబైన నెమ్మనితో 

దరుణాదిత్య సహ,  నతేజమున దిగ్గామంబు లుద్దివ్లు లై 

పర(గంజేయుచు యోగి గమ్యమగు శ్రీవద్మామనోనాథ మం 

దిర గర్భంబున కే(గ నిర్ణ(రు లు గీర్రింపంగ సద్భక్తిమై. ౨24 

ఆ గృహగోధిక నట్టు కటాక్షించి 

మోహినితో గంధవాహ వాహ 

వాహనంబునను బర్వుతవసీ పాదప 

నదనది మృగపక్షి నగరఖేట 

ఖర్వుట[|గామ దుర్గమ 117ఘోరలక్ష్మి(గీ 

ర్రించి చూచుచు వామదేవునా ళ 

మ [ప్రాంతమున నిల్చి 115 వుతియు మజియు (మొక్కి 

యనిల వేగంబున నరిగి నకల 

ధనకనక వస్తు సామ్మగిందనరు నిఖిల 

దేశములు గాంచి కొంచు నుదీర్ల పూర్ణ 

రత్ననిధి యగు విదిశాపురంబు చెంత 

నిలిచి యున్నంత దిగ్దేశ నృవులతోడ. విజిల్ 

మోహినీ సహితుండైన రుక్కాంగదుని స్వదేశాగమనము 

వ. 

తే. గీ. 

ధర్మాంగదుం డొడ్డోలగంబై యుండి చారులచే విని, యుదీచి ముఖంబున 

వెలుంగుచున్నది “మద్దురుండు రుక్మాంగదుం డరుదెంచె. తద్వాజి 

తేజంబు విజృంభించెనని యెదుర్కొానం దలంచి. ' 9226 

జనకుం డేతించిన యెడ. 

దనయుండెదు రే(గి [మొక (దగు(గాకున్నన్ 

ఘనఘోర నరకకూవం 

బున( దోయకయున్నె తవనవు[తు(డు వేగన్. విది” 

తండి వచ్చిన నెదురేంగి దండనతు లౌ. 
నర్చి నిలిచిన యట్టి యా నందనునకు 

నడుగు నడుగుకు( [భావించు యజ్ఞఫలము 

లనుచు( బౌరాణికో త్రము లాడికొండు, 226 

117. 

118, 

భోరల శం గీ ర్రించి చూచుచు 

మణియు మజియును [మొక్కి వ. 
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అనుచు వారలుందాను యోజనమా[తంబు పాదచారంబున నెదురుకొని 

దండ [పణామంబులు చేసిన విభుండు హయంబు eax నుజికి 

సుతులం గౌంగిటం జేర్చి శిలంబు మూర్కొని యిట్టనియె. 229 

[పజల నందట( బరిపాలించితే వుత : 

యరుల శిక్షించితే యనభఘ : న్యాయ 

"¥0నముపార్దితము లైన సద్యన్తుతతుల( గో 

శ గృహంబు నిల్సితే సత్యసంధ : 

విపుల యెడల సద్వ్భృత్తి. గావించితే 

వేదాది విద్యల వినయశీల : 

కార్య దక్షత. గీర్తి( గాంచి నిష్టరభాష 

ణములు వర్ణించితే నయధురీణ : 

బాహ్య చండాల గృహముల బాండి విదుకు 

నురభు లుండిన మాన్సితే సుగుణమూూ రి ! 

నీవు పాలించు జనపద నికరములను 
దండి మాటల నడుతురే తనయులెల్ల. 280 

అ త్రమామల యాజ్ఞయందు వ ర్రించునే 

పతిభ క్రిగల వధూ వకర మెల్ల 

వరున విపులతో వివాదముల్ దీర్తువే 

ధేనుబ్బృంద ములకు దృణము జలము. 

గలదె తులామానములు దిన తయమున 

కోధింతువే వివనుజన కోటి 

నప్పనల్ గొని వీడ నందింవ(టోవక 

యుంటివే నీవేలు నుర్వియందు 

నరయ నుదపానముఖ్యంబు 121లచ్చికంబు 

లేక యుండెనె యడిగెడు లోకులకును 
భిన్న రన భిన్న ఫలధాన్య భిన్న వస్త్ర 

భిన్న భోజన దాతల బెట్టణ(చితె. దల] 

119. 

120. 

121. 

డిగ్గనురికి 

సౌపా ర్థితములై న 

లచ్చికంబు 
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కరులందేజుల నీవు దృష్టిగని సావాచ్చ క్తి బాలించితే 

వరునం దల్లుల కెల్ల హృ|తియముగా!*2* వ ర్రించితే క్రీర్తిగా 

నరు లేకాదశి యుండ. జేసితె నిశానాథక్షయ (పొవ్లులన్ 

గరిమం బై తృక1షీ మాచరింతురె జనుల్ కర్మైక విశ్వానులై. 282 

మొదల న్నిదయనర్థ మూలంబు, ని|ద పా 

వవివర్థనము, నిద పరమనిత్య 

దారిద్య జనని, నిద సమస్త శోకమో 
హనిదానఖని, నిద యాధిరాజ్య 

పాలన విఘ్నసంపత్తి నిద కుమార : 

యపరరా[తంబులయందు నిద 

మాని వ ర్తింతువే మానిని పుంశ్చలి 

యెన లోకద్యయ మాత్మభ ర్ర 

కంటనీని తెజంగున నడంచు, నిద 
రాజులకు(గాన సనీరీతి. [బబలళ క్రి 

నడంచితే యంచు. దం్మడినెయ్యం టౌనంగC( 

బలుక ధర్మాంగద క్లోణిపాలు( డనియి. 288 

స్వామీ! సికటాక్షంబున నిట్టనె యాచరించిన పు[తులు జగత్రయ 

వంద్యులు. కాకున్న (దత్సాతకంబున కంతంబు గలదె? శరీరజీవన 

ధర్మంబులు త్యదధీనంబులు. సుతులకుం దండియ దైవంబు. తలో 

కియు నీకు సమర్పించిన బుణంబు తీరునేయని పలుకు తనయునిం 

జూచి రుక్మాంగదుం డిట్టయె. 294 

పలికితి వేదసమ్మత సుభాషలు పుతకః తండడికంటె భూ 

స్థలమున. బుత్రసంతతికి దై దెవత మెవ్వండు? తం|డిమాటలో 

మెలంగని యా కుమారకుని మీదట నల్లుదు రెల్లవేల్పులున్ 

నిలివితి మత్కులంబు ధరణీభరణాభరణై క దక్షతన్. 295 

భూపతులు మెచ్చ సప్త 

ద్యీపంబులు నేలితివి నుదీజను లలరన్ 

సౌపర్వాలోక సుఖ 

'పావకు(డవు నీవె నాకు బావనమూ ర్తీ, 286 

122. 

128. 

వర్త్హించికేం గీర్తిగా 
మాచరించికె జనుల్ కర్మెక విశ్వాను శై. 
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సీ, 

త్తే, 

వ. 

గీ. 
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అనిన ధర్మాంగదుం డిటనియె. 
ధ్ 

ఎందెందు. దిరిగితి రిన్ని నాళ్ళినవంళ 

శేఖర! యిట్టి రాజీవగంధి 

యెచ్చోటనబ్బె సమిద సూర్యాయుత 

తేజంబు గల్లు సీదివ్యకాంత 

నరినజాతు(డు శిల్పనై వుణి యెల్ల సీ 

రూపంబునందునె చూపె. [దిభువ 

నంబున నీ దృశ నవ్యశ్చంగారై క 

లావణ్యఖనియెన లలన గలదె 

యంబయో కునుమశిలీ ముఖాంబయో ల 

తాంబయగు యమమాయయో యరయ నా న 

ఖరశిఖాంతంబుగా(గ !*క్సీ కలికి యొప్పు 

చొప్పునం దొచ్చె మున్నదే సౌగనుగాక. 

ఇటువంటి లోకనుందరి* 

కుటిలాలక తల్లియిన(గుతలంబున ను 

తటి థాగ్యసంపదలు నృప 

పటలంబులలోన నాకు ఫలియించు(జుమీ! 

అనిన ధర్యాంగదుం గొనియాడి రుక్మాంగదుం డిట్టనియె. 

తురగారోహణరేఖా 

త్వర నొకపక్షంబు నడచి తన్మం్యదమహి 

ధరమున( గాంచితి కోణా 

ధరమున దరహాసరుచులు దల.గెడు దీనిన్. 

జనయి|తి నీకునయ్యెడు 

వనజాసన తనయ భాగ్యవతి యిదిపతిగా 

నను. దలపోయుచు(దా( [బా | 
hn 

క్ర్షనతీ వభయంకరోరు తవ మొనరించెన్. 

వవ్ 

288 

289 

240 

241 

242 

ఇది మందర శిఖా గంబున దిగంబ రేశ్వరు సేవింపుచునుండ నే తన్మంజు 
మంజీర శింజితంబు విని కంజాత శరశర భిన్న హృదయుండనై న 

125. నీకలిత యొప్పు !: చొప్పునం దొచ్చెమున్నవే సొగనుగా(క. 

* కుటిలాలకి న్ 
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1£6నన్ను గార వించి మహోదారత్వంబునం దారత్వంబు గె కొనియె, 

నేను నంగీకరించి దక్షిణకరం బిచ్చితి నంత మందరంబుడిగ్గి మూ(డవ 

దినంబునిచ్చటికి జనుదెంచితి నిది నీకు జనని. నంధ్యావళి సమంబు 
వందనంబు గావియ్రమని నియోగించిన. DAR 

గురువాక్యంబున వారి ము 

గురువేణిం గాంచి భక్తి యుప్పొంగ మహో 

గురుభ క్రి మొక్కి కాలా 

గురు గంధిల నగర మధ్యకుంభిని యందున్. ం 944 

తనయుండు రా మోహినిం జూచి రాజు నగుచు ధర్మాంగదుండు 

భూవతులతో( గూడ నమస్కరించుట నిన్ను (గూర్చి యకావీని నన్నుగ 
హింపుమన( గృతాంజలియైన తనయునిం గాంచి హయంబు డిగ్గి 

యామోహాని భర్త ఎదాక్షీణ్యంబున -- బాహువుల . నుపగూహనంబు 

గావింపుమని చేసి యె త్రిన( బునర్దండ [పణామంబు చేసి నుకునుమ 

సువస్త్ర సుభూషణంబులచేత( దల్రినలంకరించి తన వీవునం దల్లి పదం 

బానించి హయంబు నెక్టించి రాజు నట్టనే కావించి రాజులుం దానును 
బాదచారంబున ముందజ నడుచుచు. దన్మోహిని(జూచి యిట్టనియె. 

లలిత శుభ విలాస లక్షణవతులై న 

సతులతోడ( దండి సకలభోగ 

వైభవముల నుండ, 127పర్రించు తనయుండు 

ధన్యుః డఖిల లోక మాన్యు( డరయ. 7 246 

నతి యొకతియైన(.దం, డికి 
నతి, దుఃఖ|పావ్కి దెలియ నా దుఃఖము త 

త్ఫుతులకు లభించు గావున 

నితర సుఖంబులు దలంచ నేటికి నింకన్ | 247 

ఓక తలికి( (బణమిల్లిన 
, య య 1 

నకలంకస్సూ ర్తిం/గల్లు నతివుణ్యంబుల్ 

[పక టమతి( బెక్టు తల్లుల 

కొకమరి వందన మొనర్ప నొందక యున్న ? 248 

126. 

121, 

నన్ను గారవించి ఈ, =" 

వర్తించు. దగయుండు 
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తే.గీ, 
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'2కతలివిమై( దల్రింబూజింప దినదినంబు 

నక్షయఫలంబు [పావించు నంత కంత 

[ప్రహర కాష్టా నిమేష సంభావ్యమాన 

సుకృతరానులు శోధింప నొకని తరమె ? 249 

ఇట్లు పల్చుచు విదిశావురవీథులు దాటి యంతఃవురాంతరంబున నో 
రనంబు డిగ్గ, 1” మోహినింజూచి రాజు ధర్మాంగద గహంబునకుం 

జని పూజాదులు గైకొనుమని నియోగించిన 250 

దరహాస చం దికారుచి 

తిరమై తగ నవుడు రాజు దేవేరి మనో 
హరమైన నుతుని మణిమం 

దిర సీమకు నే బూర్జతేజం బెనంగన్. 251 

ధగ ధగ ధిగ ధిగ లొలుకుచు 

సొగసగు మణివట్టనూత్ర శోభిత రవిబిం 

బ గరీయః పర్యంకిక 

దిగధీశ కుమారకు(డు సతీమణి నుంచెన్, వదల 

ఉంచి యంత నర్భ ్యపాద్యంబులిచ్చి సంధ్యావళికంటె నంతరంగంబున 
[బేమ దళుకొత ఘనోరు జఘనన్తన యగు నా తన్వంగిని 'కివర్షా 
యుత నమన్వితంగా( దన్ను వర్షోత్సన్న బాలక ల్ఫునింగా( జింతించి 
చరణంబులుం గడిగి శిరంబునం జల్టికొని కృతకృత్యుండ నైతినని 
పల్కి నర్యభోగంబులు నొనంగి శీరోదమధథన జాత కుండలంబు 
లమృత [ప్రభామండనంబులై వ యవి, పాతాళ గర్భంబున దానవులు 
దాచిన యవి మోహిని కర్ణంబుల నంస్థావించి యప డ హ్టోత్రర 
నహ[సధాతీఫల నిభ శుభ మౌక్తికంబుల రచియించిన హారంబులు 
కంఠంబున వైచి వ|జసంయుతంబై న శుద్ద జాంబూనద (నిషగ్రా 
నూూతంబు హారాంతరంబునం గై సేసి కరంబులం బదియాటు మాణిక్య 
స్థావిత కంకణంబులు గీలించె. మూల్యవేదులై న నరులచేత నొండొండు 
నిష్య-కోటియని విలువదేర మానూరు కేయూర నూవురంబు 
లొనంగి తారకానుర నం|గామవిభీతి కాళికా కటి న్థలచ్యుత నానా 

128, 

129, 

180. 

181. 

తెలివియై తల్లి వూజింప 
డ్గ 

గ. 

వరాయశ 

విలువ చేర నోనూర కేయూర 
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రత్న నూ|తంబు మలయాచలంబునంబడిన యది |గహించిన తమాయి 

యను దైత్యుండు మలయంబున నున్న వాని జయించి తెచ్చినది 

మోహానికి నొనంగె. హిరణ్యక సిపు భార్య లోకసుందరి శంపా 

సహ్మనంబు. దొలగించు సీమంత భూషణంబు వతి వెంట నే(గుచో 

సముద మధ్యంబున వై చిన దత్సాగరంబు నిజ పరా కమంబునకు 

మెచ్చి యిచ్చె నది ధమ్మిల్లరేఖయందు సవరించె. అతి శుభ వస్త్రంబు 

లును, గంచుకలబులు నిడియె. సిద్ధ హ స్తంబున దేవగిరి కిఖరంబున( 

(భావించిన దివ్య మాల్య దివ్య విలేవనంబులు సమర్పించె. దివ్యద్వీప 

విజయ సంపా ప్ర కామవర్ధన [దవ్యంబులు పతిపాదించె. అంత ష్మడ 

సాన్నంబులు భుజియింపంజేసి తన్మాతృహ స్తంబునం దానును భుజి 

యించి మధుర వాక్యంబుల నిట్టనియె, 258 

UN రాజో క్రి 14%నడవ6 దగునో 

రాజీవానన కుమారి ! రంజిల్లి మహా 

తేజమున రాజులెల్టను 

బూజార్లులు గారె నకల భువనంబులకున్, 254 

గీ. _ రాజహిత మొనర్చు రమణి: పట్టవుదేవి 1 

[పాతికూలవృ త్తి( బర(గి రాజు 

మననురాని యింతి మనుజిశు. గొల్చిన 

జనుల కెల్ల కీక్దుష్ట చరితగాదె ? విర్5్ 

స్ప, ఆత్మేశ్వరునకు మోహంబుగా వర్తించు 

చం|దాన్యమీ(ద మత్సరము "సేయు 

నతివ చతుర్ధ శంయ్యదావధిగత 1£ఉనర్ర 

కంబుల( బడు. బతి( గడప నాడ; 

దప్త త్మామ (థాష్ట్ర తలమున వేపించు 

నంతకుం డటుగాన నధిప కార్య 

భరణంబుచే నుండు థార్యకు( దగ నను 

కూలత( బతిహిత గుణము నెరప 

182. నడవదగనో 

188. దుష్ట్రశీల గాదె? 

1984. “రకంబుల.: బడు వతి గడువనాడి తప్ప 

N-16 
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తే.గీ, 

తే.గీ. 

తే.గీ, 
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హీనకేెనియ న్యర్థోక మెన(గి యుండు 
నీర్ష్య గర్వంబు నుడిగి శర సమిద్ధ బుద్ధి( 

(బాణవల్రభు నిష్ట సవత్సి జూచు 

సతికి న ద్వేశలోకంబు సంభవించు. 

పతిహితముగ నవత్ని నవత్ని సేవ 
చేసి నిత్యంబు రంజింప. జేసెనేని 

యట్టి సాధ్యీలలామకు నఖిలలోక 

పూజితంబై న వైకుంఠపురి లభించు. 

ఇందునకు నొక యితిహానంబు గలదు వినుము. 

(బాహ్మణ వృత్తాంతము 

శాకల పురమున [బాహ్మణు( 

డేక దురాచారు( డతి విహీను(డు |వతకు 

ట్టాకుండు వానికి నొక వే 

శ్యాకాంత లభించి నాత్మ హర్షంబొందన్. 

ఆ [దాహ్మణ[ దోహు( డాదరింపక యున్న 

187 వ్రశ్య్య కారించిన వికలవృ త్రి 

జెందక తద్భార్య శీలనంవన్నయె 

యా యిరువురకు( దా ననుదినంబు 

పాదముల్లడుగు నభ్యంగన మొనరించు 

సంవాహన మొనర్చు నతతనియతి 

బహుకాల మీరీతి( బరిచర్య యొనరింప 

నా వేళ్ళ వశ్యమోహకములై న 

యౌాషధములు [పయోగింవ నందు మీదకి 

దదుగు పావక భక్షణోద్ధతిని భార్య 

కా[గహము చూపు న్యాగహం బంటినట్టు 

శాంతి యింతయు లెక దుర్జడత నత (డు. 

185. 

186. 

187. 

188. 

యుండు దీర ర్థి 

సమ్ద్ధ బుద్ధి (పాణవల్లభు 

వేళ్యం గారించిన 

దైల నిప్పావన భతణోద్ధతని భార్య 

N-16x 

256 

267 

258 

259 

26() 
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నిరత శ్రీజితుడగునా 

ధరణీ దివిజాధమునకు దారుణత భగం 

ధరరోగం బుదయించెం 

బరివేదన నొందె వాండు వగలుకా రేయున్. 261 

సర్వన్వము గొని యాతని 

189దుర్విధునిం జేసి వేశ్యు తొలగి చనియె నా 

యుర్వీనురు థార్యామణి 

నిర్వేదనలేక వచ్చి నిలిచి భజించెన్. 262 

అవ్వు డతండు చూచి లజ్ఞావనత మాననుండై యిట్టనియె. 268 

అతివాః నన్ను నను[గహింవు మి(క వేశ్యామోహ విభాంతి దు 

ర్మతినై నే నవరాధముల్ సలివితిన్ రాజాన్య! నంవన్మద 
స్థితి గర్వించితి బేల నె, సతుల గాసింబెట్టి మూఢుండు షం 

డత( బాటింపుచు నుండు బంచదళ జన్మంబుల్ దురాచారు(డె. 264 

ఘన జనులు నింద సేయగ 

మొనసి దివాకీరి గెహమునం బుట్టుదునో 

వనితా జనతాఖిల పా 

పనితాంత నితాంత ఘోరపావము కతనన్ 965 

భవదీయ [కోధాద్భుత 

వవి( దూలితి నన్ను( గావు పాపాత్ముని నో 

యువతీ నవతీ పామయ 

భవతీక్ల శిలీముఖముల పాలై తిని(కన్. 266 

అని పల్కు విభుని. జూచి యాసాధ్వి యిట్టనియె. 267 

ఆత్మేళ: నీకు దైన్యము నొంద నేటికి 

లజ్జించనేల యుల్లమున నాకు( 

గోవంబు గలదె మత్కోపదగ్ధుండ నైతి 
ననుచు నాడితివి జన్మాంతరోరు 

189. దుర్విదునిం జేసి 
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తే.గీ, 
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140కలుషకృత్యముల దుఃఖములు (పారబ్ధంబు 

లై సంభవించు. దథ్యముగ నట్ట 

యెతి(గి తద్దుుఖంబునెల్ల సహించిన. 

బురుషో త్రము(డు వా(డె భూతలమున 

నీవు చేసిన పావముల్ నీవె యనుభ 
వింపు చున్నాండ వా యమవేదనలను 

స్వామి! కలనైన రోష విషాధవృత్తి 
యెలు(గనని భర్త నూరార్చి యింతి యంత. 266 

జనక బంధుమ్మిత జన కనకము దెచ్చి 

యాత్మ భర్త కిచ్చి హరినిగాగ( 

జిత వీధినుంచి సేవించి భావించి 

యుపచరించి చాల నుజ్జగించి. “౨69 

మలమూ[తంబుల రో6తదీర్చి గుదసీమాభాగ నిర్యాసదు 
ల్ల లఘోర [కిమికోటి కూటము నఖ స్పర్శంబు నందార్చి క్ర 

న్నుల రేయుం బగలున్ నదానిదుర కున్కున్ లేక వేగించి యా 

లలనారత్న ము సేవ చేసె, బతియుల్టం బుల్చసిల్ధం దమిన్. 270 

భర్త రోగ దుఃఖభరమున. ిబొగులంగ 

భువనమెల్డ( బొగులు పోలి సాధ్వి 

తలంచి యంత కంత? దాతప్యమానయె 

యంతరంగసీమ నపుడు గలి. 971 

నిర్ణరో త్రములార : నిఖిల మాతృగణ వి 

తృగణములారా ; నుదీరులార |; 

యారోగ్య మొనంగు( డీ యాత్మేశ్వరునకు నో. 
చండిక : మ న్మాంనఖండ రక్త 

ధార లర్పించి యుద్ధతమ త్త మహిషంబు 

గావు వట్టించి య[గమున నిర్ణ 

లోవ వాసములు పెక్కుండెద రేయెల్డ 

సూచి కంటక సంచయా(0)చితమగు 

140. 

141. 

కలుష కృత్యములు దుశఖములు 

యింతీ యెంత 1482. బొగలంగ 
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శయ్యవెం 1ఉబండెద మధురనంబు. [గోల 

నాజ్యమే నొల్ల మేని క భ్యంజనం 

దడవ నిమ్మింతటి మనోరథంబు నాకు 

ననుచు న|దిజ( బూజించె ననుదినంబు. 
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వివి 

అంత నతండు కొన్నినాళ్టకు రోగబాహుళ్య వైకల్యంబు నొంది [తికటు 

కషాయంబు (పదెశిని నిల్చిన దదంగుళి దంశనంబు 1ీగావింప( 

దళ్ధండంబునం భ_ర్హవదనంబు జిక్కిన [సుక్క్థక యతనితో(గూడ 

దుఃఖంబు లనుభవించి మురారి లోకంబునకు నేగ నది గావున. 

బతిహితం వొనరించుట పతి వత లకు జన్మ|వతంబు, 

అని వలు తనయుని నక్కున. జేర్చి నం 

ధ్యావళి యతని శిరోంతరము స్పృ 

శించి యా|ఘాణంబు చేసి నీ పల్కిన 

తే.గీ. 

వచనం బౌనర్బెద వన్నె మెజయ 

సీర్ష్యతో( బాసి మోహిని భోజన ముఖ్య 

సకలోపచారముల్ సంఘటింతు 

నిన్ను నొక్క-(నిగని నేడు నూర్వురు వ్యత 
కుల గాంచినట్టనె వెలయ! గలిగె 

బహునియమ బహునిర్హ్దర బహుమహీశు 

పర్యసేవా విధాన నంవ త్తి మహిమ( 

గంటి నిను బృుతుగా. దమ్మికంటి వేల్పు 

వంటి సాత్విక రత్నంబు 1*ఉ5గెంటులేక . 

శోకానుతాపకారకు 

లై కనువపైడు కుమారు లట నూర్వురు దు 
షాకులు పుస్రైడు కంటె.ద 

దేక కుమారుండె లోకమేలంగ6 జాలున్. 

148. 

144. 

145. 

బండెదను మధురసం౦బు 

గావించి తజ ండంబు 

"గంటి లేక 

278 

274 

విల 
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తే.గీ. సకల లోకోపరి (ప్రదేశమున నున్న 

తే.గీ. 

దాన నీ సద్దుణన్ఫూ ర్తి! దనయ మాన్య 

ధన్య రాజావదోధి నూర్థన్య నైతి 

నూతనముగ ఫలించె నా నోములెల్ల. 276 

స ప్తద్వీవ విభుండవై 
నపాశ్య నిభుండవై యశస్స్ఫూర్తినుధీ 
రాప్రతయై వర్ధిల్లంగ 

దృపారి జనంబు కలగి తిరిగిరి తనయా: 277 

తనయు(డు పుట్టిన జననీ 

జనకుల కాహ్లాదకరణ సౌభాగ్య కళా 

ఘనశ క్రి చూవకుండిన 
ననఘా : పాపాత్ము( డెంచ నాత(డు గా౭డే ? 278 

అని నూవకారజనంబు నీక్షించిన యంత ష|డసాన్నామృతాన్న 

భాండంబులు ముందర నిడునంత. 279 

అమృతాహారము కందమూలములు నూపావూవ హయ్యంగ ప్రీ 

నములుం జిితఫలోత్తరంబు పరమాన్న ం౦బుకా 146 రసాంచద్వి శే 

షము మాంగళ్యము. దేనె తిమ్మనము పచ్చళ్టాదిగా. గల్లు భో 
జ్యము వడ్డించె నకించిదంచిత విలానశ్రీలు దెవార( గన్: 280 

¥పాన భాజన వేష్టిత చర్మ పాత 

తలమున విరించి నందన తా భుజింప 

సాతకుంభాననమున నా సాధ్వి తాళ 

వృంత మొకవింత నంతంత వీవ( దొణంగె. 281 

దూరంబున ధర్మాంగదుండు వింఛపు టాలవట్టంబున వినరి భోజనా 

నంతరంబునం దాంబూలంబు మడిచి యిచ్చుచు నుండ నంధ్యావళి 

చందనం బలంది నవ్వుచు, సీవె ధర్మాంగదునకు జననివి కాకున్న నీ 

విట్టు "సేవింప నెన్న(డుం గె కొనిన దానంగాన నినం జూచి ధర్మాంగదుం 

డిట్టనియె. 282 

1486, 

147, 

రసావళ్విశే వము మచ్చండియు దేనె 
పాన భాజన చేషిత 
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తే గీ, 
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ధనదు గర్భంబునందు సీ తరళన్నేత 

వత్సర్మతయంబు వహించి వానసి(గనియె 

సాధ్వి : భవదీయ పూర్ణ పసాద మహిమ 

వన్నె మెజయంగ నేనింత వాండనైతి. 

ఇందుముఖి : నాకు జనయి[తు లెందటేని 

కల్గినం గల్లనిమ్ము లోకములు మెచ్చ 

సాధ్వి యీ కాంత నిజఘన స్తన్య పాన 

మహిమ బోషించె న న్నసమాన వృత్తి. 

జనని 148 వనవై క వేదన జాలి(జెందె 

నన్ను నొక్షని( గాంచి యెన్నంగ6 దనువు 

శిథిల బంధంబుగా(గ గాసిలి నాకు 

నా బుణము(దిర్పు మణి యపాయంబు లేదు. 

జననీ జనాంకతలమున 

దిన దిన పరివృద్ధి( బెరింగితి న్నాకంటెన్ 

ఘను( డెవ్వం డిను( డెవ్వం 

డనఘుం డెవ్వండు తలంప నంబుజవదనా. 

బాలకుమారిక భ ర్భృసౌఖ్యం బెలుం 

గని యట్టి జననియంకంబు నందు 

మహిమ నుండక కాని మాతృసౌఖ్యము( గన. 

డిట్టు మాతా వితృ పేతు. డొక(డు 

కలుగ(డు జగతి నొక్త్తట లీల దల్రియం 

తే.గీ. 

కమునందు( 1*9బెరి(గిన కొమరు(డతుల 

దర్పు(డై శంభు మసక చం దకళ' గరం 

బున(బట్టి' తివియంగ భుజబలంబు 

గలిగి తమకించు జనని యొకర్తు వనువ 

150జ్రనక్ర హీనతనున్న ( దజ్జనుండు జగము 

లన్నియు హరింప దల(చు శార్యముననట్టి 

వటిమగాదె (పనూస్తన్య పానళ కి . 
148, 

149. 

150, 

[(వనవైక వేదన? జాలి. జెంచె 

చెరిగిన యతండు సారదర్చు.(డై 

జనక హీనత నున్నత జజను(డు 

247 

288 

284 

286 

287 
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నను సంధ్యావళి గర్భం 

బున దాల్చిననేమి నీకు! బ్యుతుండ నేత 

జననికి మీకు విశేషము 

వ 88 మననున వాక్టున( [గియాకమమునం గలదే ? బి 

అని తనయుండు పలుక విస్మయాన్మితయె మోహిని ధర్మజ్ఞుండగు సీ 

వినయశీలుని యెడ విరుద్ధాచర ణంబు "సేయ ధర్మంబె? వితృళు[శూ (వ 

ణంబునం దిట్టివా( డెందునుంగలుగ( డితండువుతుండై యేను జననియె 

యెట్టు [దోహకృత్యంబు(గావింతునని చింతించి తనయునిం బిలిచి రాజు 

రావింపు మతనింబాసి నిమేషంబు నోర్వననిన కీ ఘంబున నే(గి చెప్పిన 

రాజు సంధ్యావళి నదనంబునకు నేతెంచి. 289 

హావవిలాన వి|భమ సమనింత యౌవన లీలదేవి నం 

ధ్యావళి మెల్లమెల్లనె సమంచదురశ్శిర వీజనంబుచే 

వీవ ననేక భోగములు వెల్జువలై వనుపొంద.( బాను వై( 

గేవల మన్మథాస్త్రములః గిన్నరకంఠి మెలంగు నంతటన్. 290 

రాజు పొడకట్టిన దిగ్గునలేచి పర్యంకంబున నంకంబున నిడుకొని 

రాజ్యభా రెచ్చ నెట్టు వ ర్తింపుచున్న వా(డవు ? విశ్వవిశ్వంభరాభర ణం 

బైన పుతరత్నంబు గలుగ నేటికిం గాయక్టేశంబు గుణాధికుండై న తన 

యునియందు రాజ్యంబు నిలువక కష్టకృత్యంబునం దిరుగువా(డు 

మహాపాతకుండుగా(డా ? కేవల ఫలభో కలై విషయానక్త చిత్తులగు 

వారు పు[త|వియ [భాతృమంతి భృత్య నుహృజ్ఞనంబులు దతులు 

గలిగిరెని వారియందేని బలవద్వీరులయందేని భారంబు నిల్పి యనుభ 
వింపుదురు. వ్యాధి గస్తుండగు దుర్చలుండు [వియభోగంబులు విడిచి 
నట్టుండితివి. నీతో నాకు( [బయోజనంబేమి ? అపయోజనంబుగా 

మందరంబున నుండి యేల తెచ్చితివి? ఏను విషభోజ్య నయ్యెద; 
యౌవనో పేతయగు న్వభార్యను దుర్మతియె యవ్వ. డంగీకరింవ(డొ 

వా(డు దుర్చుద్ధియగు, నతనికి నది యెట్లు (వ్రియురాలయ్యెడు. భార్య 
విడనాడిన జనులు చేసిన దాన ధర్మంబులు చెడు. ధనంబులు చెడు. 
రాజ్య వై భవంబులు ,చెడు. అనధీతంబై న (శుతంబు మానినయట్ల, అల 
నులచేత విద్య దొరకనియట్ల, భార్య యా శ్రిత వతంబులచేత లభించని 
యట్ట, యనుష్టాతకు దోషంబుదృవించని యట్టి, యభక్తులకుం [బియుం 
డులేని యట్ట, యజ్ఞానులకు మోక్షంబు [పావించని యట్ట, యత్యాగు 

151 భోగముల వెల్లువై 
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లకు యశంబు దొరకనియట్ట, యనుద్యోగికి నుఖంబు చేకూఅని యట్ట, 

యభార్యునకు నంతతి జనింపని యట్ట, యనషప్వునకు( బృథివిపాల 

నంబు సంభవింవని యట్ట, యగజునకు సంగరంబు జయింప సామ 

ర్ధ్రంబు పుట్టనియట్ట, యనగ్నికి మృష్టాన్నంబు సిద్ధింపని యట్టి, రిపు 

నకు( |బియోకు లుదయించని యట్టి, యపక్నునకు నెణుంగంబడని 

యబ, యగమనునకు నడువ శకి లేనియట్ట జాగరవంతునకు 

భయంబు గనిపించని యట, యటుగాన నన్ను ధర్మాంగదు గృహం 

బున విడిచి రాజ్య నుఖంబు( గోరెద విట్టుచితంబే యని కన్నుల 

బెళకు, మేని తకుకు, సిగుకళుకు దొలక( బుత సన్ని ధానంబున 

గుణ -నిధానంబన నున్న మోహినింజూచి యిట్టనియ. 291 

లలనా! నేనధికారకృత్యమున నాలస్యంబు( గావింప ని 

న్తుల మార్గశమ నిద. జెందితి దర్శిదుండర్థ పుంజంబు( [దో 

వల వీక్షించిన యట్ట ధర్మగుణ భవ్య [శ్రీల ధర్మాంగదుం 

డలఘుం డెట్టు నొనర్చె నర్పనలు నీకానంద మై యుండెనే. 292 

అనిన మోహిని యిట్టనియె ౨98 

ఆత్మే శ యంతఃపురాంగనల్ నన్నుద్వ 

హించిన మొదలు ననేక కామ 

భోగ నిరాశలై పౌగులుచు నున్న వా 
1ర్లిద్రింక్ర' నూరార్పు హితేరితముల 

వరరూపలావణ్యవతులై న జ్యేష్టభా 

ర్యల శిరంబున. [బియమైన దా 

మృత్యువుగా నిల్సి మెజయించు వానివై 

ననుర క్తిగలదె తదంగనలకు 

నట్టి కాంతలచేత. బంచా స్త్ర కేళి 

గలదె యనుకూల సాధ్యులుగలుగ నాకు 

నగునె కల్యాణలక్ష్మి నన్నట్టి సాధ్వు 

లాగహించిన నేరీతి నగుదు నొక్కొ. 294 
~~ 

162, రింకనుల్లార్చు హితో క్తి రతుల 



250 నారదీయ సురాణము 

15౯ ఆసంధ్యావళి మేటిసాధ్వి మృదు వాక్యారంభ నంరంభయా 
సీ సౌభాగ్య కళాధనంబగు భవత్స్నహంబున న్నన్ను( (బే 

మాస క్రిం గర(గించి ష|డ 1లో నరసాభ్యావంబుగా భోజనం 

క్రీ సొక్కింతయు లేక తానానంగె సౌహిత్యంబు చోద్యంబుగన్. 295 

ఓ5ళ్తరుణు లిటువంటి వారలు 

వరనుందరు లెందజెని వల్దభ | నీమం 

దిరమున( గలుగ౮గ. దత్సద 

పరాగక ణతుల్య గరిమ( బర(గ(గ నేలా? 296 

అనిన సంధ్యావళియును బు తుండును దగ్గరనుండ మోహిని వచనం 
బులువిని రాజు లజ్జనూరకయున్న నింగిత జ్ఞుండగు ధర్మాంగదుండు 

తదవస్థ నెజింగి సంధ్యావళీ ముఖ్యజననులం బిలిచి కృతాంజలియై 
మోహినీ రహః[క్రీడారంభపరుండ్రై రాజు మోహించి యున్న వాడు. 
మీరు నన్ముగహింవుండని పల్కిన వార లిట్టనిరి. 297 

ఈగతి నెవ్వరు పల్లుదు 

రీగతి నెవ్వరిట నడతు రిది చోద్యము పు 

[తా ః గురుభక్తి పరుండవు 

(పాగల్భ్యము నెరవి యిట్టు పలుకందగునే ? 298 

ఆత్మ మాంనము( దానయట చవిగొను నెవ్య( 

డనలంబు( గరమున నాను నెవ్వ( 

డత్యుగ విషము భోగ్యంబుగా( గొను నెవ్వ( 

డసిచేత. దనతల నడంచు నెవ్య( 

డనువమశిల( గట్టుకొని సాగరంబీదు 

నెవ్వడు 1ో*ిప్పలినోట నెన(గు నెవ్వ( 
డిభవైరి నట లూడ్చ నిచ్చమైకొను నెవ్వం 

డతి 15 "శిత ఖృడ్గధారా[ గసీమం 

158. 

154. 

1్ర్. 

156. 

167. 

ఆ సంధ్యా వళి వంటి సాధ్వీ మృదువాక్యార్లంభ నరంభయె యీ సౌభాగ్య 
కళా? ధనంబుగు భవే వాంబు 
రసాభ్యు కంబుగా 

తరుణీ; యిటువంటిచారలు 
పులినోర నెసంగు 

సితఖడ్ల 
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తే. గీ. 

తే, గీ. 

నవతితో( దాణనాథు( డ|శాంత గోష్టి 

నలుప నేకాంత యేకాంత సదనసీమ 

నిలిచి చూడంగ నోపు నో నృవకుమార : 
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అదియునుం గాక నర్వదుఃఖంబులకు నిదియ దుఃఖతరంబని పల్కిన 
ధర్మాంగదుం డిటనియె. 

C0 

కలుషశీలత వాజ్మనః కాయకర్మ 

హితము సేయక తండడికి నెగ్గొనర్చు 

నెవ్య( డాత(డు నా శతు డెంచ వధ్యు 

డరయ నంధ్యావశీనతి యెననేమి = 

అందతణిలో నీ మోహిని 

మందరనగసీమనుండి మనుజేశ నుఖ్రా 

నందకర [ప్రియ నీలత( 

జెందినయది గాన హితము సేయగ వలయున్. 

అనిన. బుతునిమాట లాలించి జనను లం 

దయును లాలించి గద్గద మనోహ 

రోక్తుల సీమాట యోగ్యంబు న్యాయసం 

యుత మవశ్యము(జేయ యుక్త మనఘ : 
కించిద్ధనం బొసంగి భవద్దురుండును 

మోహినీ కేళి. (గమ్ముకొను( గాత 

అభిల భోగంబులు ననుభవించి మనంబు 

దృవ్తి( జెందినయది తెలియనేల 

వాసి కెక్కి ద్వితీయ వివాహమునకు. 

గూడి [పథమ పరిణయ ద్విగుణధనంబు 

లోలి సేయంగ( దగు గాకయున్న జ్యేష్ట 

భార్య కా భర్త బుణికు(డై పర6ంగియుండు. 

పుతేచ్చ నన్యనీరజ 

నేతం బరిణయమునంద నెక్కొ_ని కరుణా 

పా|తంబగు జ్యేష్టకు ధన 

మ/తత్యులు మెచ్చ ద్విగుణ మర్పింపం దగున్. 

800 

801 

802 

808 

804 



252 

తే. గీ. 

నారదీయ వురాణము 

అనిన విని (పహృష్టాంతరంగుండై ధర్మాంగదుండు. 805 

ఒక్కొక్క యింతికి నొక్కాక్క కోటి మై 

మశలాకికలును [గామములు వేయు 

నశ్వతరీయు క్ర హారికాంచనమాలి 

రథము లెన్మిది సహ|సనవదాసి 

కా నదీరత్నముల్ ఘనఘృత కుంభాయు 

తము తె లకుంభాయుతము నజావి 

కము 1ళిలనంథ్యాకముల్ సమవజ రత్నాష్ట 

కంబు మాణిక్య సంఘములు తాచు 

159భ్రూషణంబులు నమలినాశేష భూరి 
హారములు చందనంబు కర్పూరములును 

160గనక పా[తలు మతి పాతకములు గోటి 

కనక కుంభాష్టళతము లుత్కంఠ నిచ్చె. 806 

మజియుం గరేణువులు వింశతియు వింశతియు, నుష్ట్రంబులు 1682జతం 

బును శతంబును, శిబికాదండంబులు వేయును, జామరంబులు వేయును 

సవిశేషంబుగా నొసంగి వదక్షిణం బొనర్చి మొక్కి మోహినీ మోహ 
వారిధిం దేలియాడుమని మీర లను[గహింవుండన' బుుత వాక్యంబు 

విని రాజేం[దాః విదేహతనయతో రఘువీరుండునుం బోలె మోహినితో 

విహరింపు మీ మోహిని కుశ కేతుప్పుతి మాకుం జెలియ లీర్ష్య యేమియు 

లే దీవు తుండు టోధింప మా హృదయంబులు గరంగిన యవి. యని 

విన్నవించిన రాజు (వహర్షంబునొంది ధర్మాంగదుం జూచి యిట్టనియె. 

807 

నవ పద్వీప పరీత భూవలయ మెశ్వర్యంబుతో నేలు మ 

త్యావ|తాణము దుష్ట రిక్షణము శార్యన్ఫూర్తి చేజేసి భూ 

గోవల్ గొల్వంగ విష్ణు వానర వరితుణ్ఞ |వతాచార సం 

|పావ్తిం ధర్మము నిల్పుమీ సుకృత సారజ్ఞుల్ [పశంసింప(గన్. 808 

ఎల్రప్పుడు నీవు దేశంబులు దిరుగు దానంబు వదలక కౌటిల్యంబు 

లెజింగి లోకోత్తృష్టంబై న యాచారం బెయ్యది యదియ కావింపుచు 

. లనంఖ్యాతముల్ 

+ భూవణంబులు యామలిక క్యావభూరి 

. గనక పాతమణీ పా[తకములు 

, ళళతం బున ళతంబును- 
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రాజులకు విశ్వాసం బన్నియెడల వలయుం గావున గోళాగార పరిజ్ఞా 

నంబు సేయుచు నుండుము. నీవు సుతుండవైన కతన నాకు సీ 

జగన్మోహిని యెన మోహినితోడ విహరింప బునర్యౌావన పాపి 

యయ్యెడు. "మనుష్య లోకంబున వృద్దునకు నురతానురాగంబు 

గలుగుట హాన్యకరంబు. మేను జీర్ణంబయ్యె. శిరోరుహంబుల( బలి 

తంబు వొడమె. జీర్ణుండనైన నీచే నజీర్ణుండనై భోగంబు లనుభవించెద. 
నే నీకాంత నాకాంతంబు విడిచి నాకాంతయె వచ్చుటంజేసి భవద్చాహు 

గుప్పు ండనై 182 బరి నిర్జర దివ్యనదీ తటంబుల విహరింతు నీవురం|ధి 

మ/త్సాణంబు. 'దివ్యకాంత. ఏ తన్నిమి తంటబుగా దేవతలు ఖేదంబు 

నొందుచుంజనిరి. దీని సంరక్షింంవలయు "ననిన తండి వాక్యంబులు 

విని యుపచారంబులు గావింప నాజ్ఞానువర్తుల నియోగించి రాజ్య 

భారంబు వహింపుచుండె నంత. 809 

ఈరీతి ధర్మాంగ దేందుండు పాలింప( 
బాప బుద్దులు అభింపరు జగముల 

బుష్పఫలవిహీన భూరుహంబులు లేవు 

శాలీ రహిత మహీస్థలము లేదు 

సకలా ర్తి హర పావశమన శీతారన 
దుగ్గఘృతంబు లద్భుతముగా(గ( 

ధి 

బిదుకని మొదవుల కదుపు లెవ్వియులేవు 
కల(గి దురుక్త భాషలు .వచింపు 

నంగనలు లేరు దుర్వుత్తులై న యట్టి 

తనయులును లేరు వ్తృ గృహస్థాయిని యగు 

కన్యయును లేదు విపోక్తి కలిత భవ్య 

కార్యములు "సేయని మనుష్య గణములేదు. 810 

మణియు హరివానరంబున నెవ్వరు భుజియింపరు వారికి సంపదలు 

1కకిభోగదానంబులు వ్యవధానంబు నొందవు. నదులు నిదాఘంబున 
శోషంబు నొందునట్టు కీణత నొందవు. వర్షాగమ దూర్యాంకురంబులుం 

జోలె నక్షయంబులగు (నన్యనంపద లొంది) దన్యు భయంబులు లేక 

162, 

165. 

బర్తనిగ్షర 
వా"్యు 

భో గచానంబుల వ్యదానంబు నొందవు. 



254 నారదీయ పురాణము 

(యందజును) గృహంబుల సత్య ధర్మపరులై యభఖిల భోగంబులు 

ననుభవింపుదురు. భూమి దున్నక పండు. శిశువులకు( జనుబాల పుష్టి 

గలదు. స్త్రీలు భర్త భోగ !కోకలిత లగుదురు. స్వరాష్ట్ర గు వ్తిని 

రాజులు హర్షంబు నొందుదురు. ]16దేనువులు గోపకులు గాయక 

స్వేచ్చా సంచారంబు చేసి వత్సవియలై పాలు గురియుచు ోనిల 

(య)ంబులకు వచ్చు నిట్లు రామ రాజ్య (పకారంబున నుండు నంత, 
“ 911 

రుక్కాంగదు(డు మోహినితో సుఖించుట 

ఇది దిన మిది రే యిది క్షణ 

మిది జామిది పక్షమనుచు నెజు(గక భోగా 

స్పదమగు పదమన నా విభు. 

167డెదమాడి సుభోగ భోగ మెన(గ 16రమించెన్. 812 

ఆ రామామణితో రమించి రవివంళాదీశు( డత్యంత తే 

జోరమ్యత్వ దృఢత్వసత్వ బహు వస్తుత్వంబులన్ శుక్టప 

తారూఢ దిషజరాజు వోలె నుదయంబందెన్ వధూనృత గీ 

తారంభంబులు గాంచి తద్వనిత యాన్యస్ఫూర్తి పీక్షింపుచున్. $8138 

వరకుంభి కుంభ వీనాం 

తర నీరంధాతి వృత్త 1కొతత్కుచము లురోం 
తరమున రాయచు ధరణీ 
ధర వల్దభు( డమితమోవా తత్పరుండయ్యెన్. 814 

ఆరోమరేఖ యాసౌగ 

సా రుచిర నితంబబింబ మా యొయ్యారం 
బౌరా। రాజీవభవుం 

డేరీతిం జేనెనో నమిద్ధత దీనిన్. 815 

164. కలితు లగుదురు. 

165. గేనువుల. 

166. నిలంబులకు వచ్చుచు నిట్లు 

167. డిదమాది సుభోగ. 

168. రచించెన్. 

169. తత్కుచములు దొంతరమున 



గీ. 
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కరికరాకార రెఖకు బిరుదు గట్టిన యవి యూరువులు, విజిత శరధి 
నంఘలు జంఘలు, శృంగోర రస [ప్రగల్భంబు గుల్భంబు, సీ యింతి 

గలుగ నే నిందాదుల కంచెం గృతార్థుండ నై తి నని హర్షించి యిది 

వేండిన ధర్మాంగదుండు దక్కం 'బాణేంబేని యిత్తు ననుచు మెచ్చి 

యష్టవర్టోపభోగ నంలబ్ది వర్తించునంత. ౨16 

తొమ్మిదవయెట ధర్మాంగదుండు మలయ 

పర్యతో త్రమమున 1"0మహా బలపరా[క 

మాఢ్యుల ఘనుల (భువన) విఖ్యాత బలుల 

గెలిచె నేవురు విద్యాధరుల రణమున. 817 

అప్పన దెచ్చె విద్యాధరుల జయించి 

మణులేను నిజశకి, మహిమ నొకటి 

హాటకమయ లక్షకోటి [పదంబగు 

నొకటి సహన శతోత్వమ 171వట 

దాయకం బొక్క_టి తారుణ్య సంపద్వి 

ధాయక నవసుధాధార లొలుకు 

నొకటి 17 హ|పధానోత్క_ట ధాన్య సా 

ధనమయి కీర్తిని దనరు నొకటి 

వ్యోమగమనంబు నొందించు నొరపు మెజయ 

నట్టి మణిరాజములు దెచ్చి యధిక శార్య 

ధనులు విద్యాధరా.గణుల్ దారు నశు 

పూర్ణ నేతాంతలై తదంభోజ ముఖులు. 818 

వెంటరా ధర్మాంగదుండు రుక్మాంగద ష్తీశు వపదంబులవై (వాలి ఫీరె 

యేవురు విద్యాధరులు మలయాచలంబున వీరి జయించితి వీక్నింపు 

మేతద్భార్యలు నెరం|ధులయి యీ మణులచే మోహిసీకాంత నలంక 

రింతురు. సర్వకామ (పదంబులై పునర్యావన దాయకంబులై యుండు 

నీమణులు దాల్చిన జీర్ణవంతులేని లావణ్యవంతు లగుదురు. ఈ 

మణులు *గీవళిపలిత నాళకంబులు: వస్ర్రహర్మ్య సువర్జాది చింతిత 

170. 

171. 

172, 

178. 

మవోబల పరా[క-వీ[కమాఢ్యుల ఘనుల విఖ్యాతబ లుల, 

వటు 

గృృవా [పధానోత్కటం_బె ధాన్య-సాధనం బై కీరి( దనరు 

వళితులిత నాశకంబులు. 
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సిద్ది మూలంబులు. చింతామణులే కాని యితర మణులు గావు. 

గంధర్వులు నేనును ముప్పది దినంబులు రణంబొనర్చి సీ తేజంబున 

జయించి యవ్వన గొంటి. ఏను సము; [దంబు పవేశించి సముద 

గర్భంబున నొక యె(డు వ ర్రించితి. నాగ శతావృతమైన భోగవతి 

నిర్జించి యయుత నాగకన్యలం గొనివచ్చితి. ఫణిఫణా రత్న ంబులు 

దెచ్చితి నచ్చట దానవ మందిరంబున శ్రే యెనిమిది వేవుర దానవీ 

కన్యక ల నాహరించితి. శతకోటి రత్న ంబులు దీపార్థంబుగా నాపా 

దించితి. యుష్మత్పరా[కమ పాలితుండనై రసాతలస్థితంబగు వారుణ 

లోకంబు చొచ్చి వరుణుం గాంచి [బతుకవలనెదవెని మా తండి 

యాజ్ఞం దిరుగు మనంగ నలిగి యుద్ధసన్నద్ధుం డై యొక వత్సరంబు 

పోర. అతని నారాయణాస్త్రంబునం దూలించిన సమీరవేగంబులై 

విజితచం[ద (వభాభోగంబులై యొకొ్కా-క కర్ణంబు శ్యామంబై తృణ | 

తోయంబులు లేక | బతుకు తురంగాయుతంబును బుష్క-రానుజయిన 

[తిలోకసుందరియగు నొక కన్యను భార్యార్థంబుగా సమర్పించె. ఇచ్చ 

వలసిన యవి యంగీకరింవుడు. పుతార్జిత విత్రంబు [గాహ్యంబు. 

శంక వలవదు. వ్యయంబు సేయుము. తం|డియెడ సీ ధనంబు నే 

నార్జించితినని గర్వంబున నాడికొను ప్వుతుం డా భూతసంప్రవంబుగా 

నరకం బనుభవించు. కుఠారంబునుం బలె( బిత ధీనుండగు కుమారుం 

డిచ్చెనని తండియు ననుకొనం దగదు. 819 

తండి శౌర్యంబున( దనయుండు నర్వంబు 

ఓగనార్జించు పట్టున నతని మహిమ 

175 ధాత్ర వన్నించు నుత్కట తృణ [వాతంబు. 

పవన పూరిత చర్మ భ స్ర్రజలము 

దరెయింప జేయ నూత [పోతయగు దారు' 
| మయయోష దిరుగు సమ్మగ శకి 

1?8నట్రు గానం బీతృశ క్రి యందు రా తనయుని 
తేజోబలంబులు దెలిసి చూచి 

174. 

175. 

176. 

నార్జి ంచు పట్టిన యతని మహిమ 
ధాత బణంచు నుత్క,ట 

నటుగాన పితృళ క్తి 
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తే.గీ. యట్టగుట సీ జలాథిశ్వురా[గ పుతి( 

గాంచి కరుణించి నీ యిచ్చ గలిగినట్ట 

యిమ్ము పంకజ సంభవ హితకుమారి 

క్మగదానిగ మన్నించి యవనినాథ. 820 

వ. అనిన విని మాంధాత యిట్టనియె. ల్రీ21 

తే.గీ. కొడుకు మాటలు విని రాజ కుంజరుండు 

మోహినియు నేమి తలంచిరి మునివరేణ్య 

చితతర మైన యూ కథానూ[త మెల్ల 

సీ ముఖంబున విన బుద్ధి నేడు ఫౌడమె. 31202 

వ, అనిన వసిష్టుం డిట్టసియి. 28 

ధర్మాంగదుని వివాహము 

శా, ఆసీతాద్భుత వ్యుతసంపదలు నెయ్యంబంది వీక్షించి ని 

త్యానందంబు వహించి భూవిభు(డు శౌర్య స్ఫూర్తి సత్కీ_ ర్తి ల 

క్ష క్రై నిత్యోన్నతి ధాతి నాజ్ఞ్ఞ నడివించెకా వీండు సత్పుతుండ 

ను ్యానజ్ఞాన నిధాన మాఢ్యతరు డ ర్హుండంచు నూహింపుచున్. లివి4ీ 

క, అసమకళ సుదిన *""సుముహూ 

ర్తసువిధు నక్షత తిథుల ధరణిపులెంచన్ 

న్యనుతునకు వివాహము సే 

య సువి వుల. బిలిచి ధన్యుండై వూజించెన్. లి25 

వ. పూజించి గోనిష్క_ నహ్మనంబు లొకొ్టొక్క-ని కిచ్చి యనిచి 
నిజ పురోహితునిం జూచి యిట్లనియె. §26 

గి. యౌవనోవేతు(డగు పుతు నాత్మజనకు( 

డర్ధ మబ్బియును వివాహ మాచరింప 

కున్న నాత( డగమ్యమె యున్న దుర్ని 

రయముల వసింవుచుండు యుగాయుతంబు. 827 

వ. అది గావున బాల్యంబుననే వివాహంబు సేయుట పితృకృత్యంబు 
నుతుని నిర్వహించుట తన్ను నిర్వహించుకొనుట. సనుతుండు కృత 

177. నుముహూ ర్తనుండును గక్మత నుతిథుల 

N-17 
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వివాహుండై న( దండి రక్ష తార్జుండగుట. బ్యుతుండు గుణవంతుండేని 

వివాహంబు సేయవలయ న్నం “దద్వచనంబులు విని పురోహితుండు 

హర్షించి గం కైెతంబు లిచ్చామా, తంబునం బొడమక గురువాక్యం 

బునం దాటటకయున్న ధర్మాంగదునకు వరుణాత్మజా పూర్ణుకంబుగా 

నాగకన్యకల వివాహంబు చేసిన, మొదల. దంశడికి (మొక్కి. యంత 

మోహానికి గేలు మోడ్చి తదనంతరంబ నంధ్యావళి చరణంబుల "కర (గి 

నగుచు నిట్టనియె. వ2ర5 

గురు వచనంబుచేత మయికొంటి. బర్మిగహ సత్సరి [గ్రహం 

బురుతర '!కి0భ్ర క్రియం గురు హితో క్రియు మామక _డెవనంబు ని 

ర్భరతర దార సంగహ నిరంతర భోగములేల నా నాకు ద 

దురు పదసేవయె నుకృత గుచ్చము నాకము నాకు లన్ 829 

మనము గురు శుశూవష సేయందగు నన సంధ్యావళి యిట్టనియె. 880 

అనఘా !: సంతత భోగ భాగ్య బల దిర్దాయున్స మేతుండవై 

. జనకాను [గహళ క్రి కి సీవు గలుగన్ నర్వంనహన్ శక్తి స్రీ 

జన మూర్దన్యత ధన్యతన్ వెలనితిన్ జాలన్ న పత్నీ | సతుల్ 

నను మన్ని ంచ(గ మంటి నీ మహిమ నానావై భవ న్ఫూర్తులన్. వలీ] 

అని శిరంబు మూర్తొని యనిచిన నితర 'కజనయి తుల నట్టనె పూజించి 
రాజ్యపాలనంబు సేయుచు నే దళయిునందు నే [వయోజనంబు నందు 

నేమరక వ ర్తించె. సర్వకార్య జాగరూక నిర్వాహుండై నిలిచె. 

హస్త్యశ్వర థ పదాతి పోషణంబు గావించె. దుర్గ సంరక్షణం బొన 

రించె. తులా మానంబులు నెలనెలకు శోధించె.  పౌరజన గృహ 

కృత్యంబు పరిశీలించె. ఎచ్చట సనంధయుండు న్తన్యపానంబు లేక 

రోదనంబు( గావించు, నెచ్చట శ్వ శూజనావమానంబు 'నొంది వధూ 

జనంబు దుఃఖించు, నెచ్చట సమర్థుండై తనయుండు గణన సేయక 
యుండు, నిచ్చట వర్ణసంకరం బగు, నెచ్చట గూఢ విభవులై లోకులు 

వ ర్ర్తింతు, రచ్చట భ్, రృృమతియైన యింతి కంచుక రహితయె యిల్లు 

వెడలి తిరుగు నెచ్చట నకేశయె విశ సన గన(బడు, నెచ్చట నకేళ 

178, 

109, 

180, 

181, 

కృ తార్జుండగుట, ప్పుతుండు 

సం కేతంబు ల లెయిచ్యా మా[తంబునం బొడమక 

భకియె గురు హితో ఇ యె మామక జీవనంబు 

డన నయిత్వల 

N—17x 
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యగుచు( బుణ్యపురం; (థి రాణించు, నెచ్చటి. [వతి కోధియై యుండు, 

నెచ్చఓ నారణ్యకుండు నగరా|శయుండగు, నెచ్చట ధనికుండై లోభి 

యగు, నెచ్చట నిర్వయుండు వసించు, నెచ్చట గోపాలుండు పురాంతర 

వర్తియగు, నెచ్చట బుత్విజుండు సశా[స్తుండు గాడు, ఎచ్చట దేశి 

కాాగణియగు గురుండు లేండు, ఎచ్చట బాలిశుండు వసించు, నెచ్చట 

లోహవికయం వొనరింతు రెచ్చట నీలి వికయంబు సేయుదు, రచ్చట 

సీలవస్ర్ర నిషేవణంబు గావింతు, రెచ్చట మద్యపానంబు వాటింతు, 

రచ్చట వృథామాంస భోజనులగుదు, రెర్సోట 152 స్తకళ త పరిత్యాగులు 

నిల్లు, రచ్చట సకల నుర సంవూజ్యుండగు విష్ణుదెవుని విడిచి యన్య 

దేవతా కికిళజనంబు సేయుదు, రచ్చట నచ్చట “వితర్కి_ంచి, వా(డస్మ 

దీయుండు గాడని శిక్షింవుచున్న వా(డని వసిష్టుండు మాంధాత 

కిటనియె. ల్రిలివి 
నీ, 

సీ, ఇట్లు ధర్మాంగదుం డిల యేల నేనరు( 

,డెన ధర్మము సేయ ననుఖిలేండు 

నంతాన హీను(డై జను(డుద్భవించ (డు 

వైకుంఠ నగరాధి వాసిగాని 

వా(డు మృగ్యుండగు వసుధాజనంబులు 

తుష్టి పుష్టి దయెక దృవ్షియు( దగి 

వర్తింతు రతి తృప్తి వత్సలు చెలరేగ 

ఘట దౌగ్గులౌ నాల కదుపు వితుకు( య, ల 

తే.గీ. బూర్జమైయున్న (వతి భూజములకు సీమ 

కెద వటలంబులం దనిశంబు [దోణ 

మాత మధు రసధారలు చిత లీల 

;8గీలు కొను బండు దున్నక క్నేత తలము. 889 

సీ. 185క్రతయుగ ధర్మంబు [కిందు. గావించు [తే 

తా ద్వాపరయుగ మధ్య సమయమున 

గగన మార్గము ఘనాఘన లీల. బొరయ ను 

[పభమించి చంద బింబంబు మెజయ' 

182. స్వకళ త పరిత్యాగంబులు నిల్లు 

188. భజనంబు సేయుదురు యచ్చట నచ్చట 184, గీలుకొన. జండు 

1685. కృతయుగ ధర్మం బొొకిందుగావింపు _కేతద్వాపరయుగ మధ్య స్థలమున 
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గుంథ సంభవ కళాంకురము తళ్ళులు దేర 

186నదులు మిన్నేఅులై పొదల నాశ్వి 

నాంతంబు నందు దైత్యారి మేల్కొ_న( గును 

మాస్త్ర శరాయత్తు(డై యరణ్య 

సార కల్హార కమల కాసార సింధు 

సంగమ మలయ మందర సహ్య వింధ్య 

హేమనగ పారి యా|త మహంద ముఖ్య 

గిరి వరంబుల( గాంతతో. గడ సల్పె. 984 

దినదిన మొక్కొ_క చింతను 

దను లావణ్యంబు నెరవి తను నప్పుడు మో 

హెని మోహము నందించ(గ 

ఘను డాత(డు మజచె నకల కార్యాంతరముల్ , విలివ్ 

దురిత హరమైన యాశ్రీ 

హరి వాసర మొకటి మజవ( డర్థము మజచెన్ 

దరుణుల మజచెకా ధరణీ 

భరణము మజచెకా జితారి భరణము మజుచెన్,. 886 

ఇట్టు దశమి మొదలుకొని దినతయంబు గంధ తాంబూల వుష్పాది 

కంబును న్ర్ర భోగంబును విడిచి వర్టించె. పుణ్య [పదంబైన కా ర్తికంబు 

(పవేశించె. కార్తీక నమంబైన మానంబును, గృత యుగ సమంబైన 
యుగంబును, వేదసమంబై న విద్యయును, గంగానమంబై న తీర్థం 

బును, జల దాన సమంబై న దానంబును, ధర్మ సమంబైన విత్తం 

బును, సత్య సమంబైన యశంబును, నారోగ్య సమంబైన యుత్సా 

హంబును, "గేశవ సమంబైన (దైవంబును) గల్లకుండుటం జేసి 
కార్తికంబున విషయ [పవణుండేని (వతంబు "సేయక యుల్రంఘించిన 

సర్వ ధర్మ బహిష్క్బతుండై తిర్యగ్యోని జనించు నని వసిష్టుం 

డానతి యిచ్చిన మాంధాత యిట్టనియె, 897 

ఈ. 
187. 

నదులు మోయేరుల్లై పొదల నాళ్వి సాంతంబునందు దై శ్యాది మేల్కొన, 

గేశవ నమంబై న గల్లకుండుటం 'జేని 
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మ. 
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ఇటువంటి మానమున నా 

కుటిలాలక( గూడి రాజ కుంజరుండు మహో 

ద్భట మోహపరుండు త ద్వత 

మెటులం గావించెనందు నేమి యొనర్చెన్. 3856 

అనిన వసిష్టుం డిట్టనియె నా కాలంబున రాజు వటహంబు (మోయ 

మోహినిం జూచి నీతోంగూడి వెక్కె_ండ్లు రమించితి. భవదవమాన 

భయంబున నిన్ను విడనై తి. ఒకటి నం|పా ప్త మయ్యుం జప్పెద 

వినుము. నీయందు మోహంబున ననేక కార్తికంబులు దా౭దె. 

హరి వాసరంబు దక్క. గార్తికంబు తంబు సేయనై తి. ఇష్టా 

పూ ర్రంబులు వ్యర్థంబులయ్యె. తన్మాన మాహాత్మ కంబు వినుము. తైలి9 

శ్రి వము వివరించుట 

మృగ యాసక్తులు మాంనభో జనులు నన్మేధాస్థితిం గా రికో 

పగమాద్యంతములందు 1585 వూంనఖభయ దంభంబుల్ విసర్జించి వ 

న్నగ తల్పాలయ సీమ నుందు నిరతాన్నత్యంబుతో నందు నిం 

పుగ భశానియమం బొనర్చు నరులకా భూషింప శక్తుండనే ఇ 840 

ఇలలో ననేక దానం 

బులు గలిన( గలనిమ్ము భూరి దవ్యం 
a ౧ 

బులు చితాయాసకరం 

బులు ఫోలునె దీవ దానముల నిలలోనన్. బైశ్మీ 1 

ధర భూతికాము(డగు నా 

వురుషుండు చేయందగు నందు భూరి యశ్నీ 

కరమై ధర్మ గుణంబున 

క్రిరవై యధికమగు దాన మెయ్యది యెనన్. 842 

ఒకచోట సకల దానము 

లొకచోటం దీపదాన ముత్క_ట వుణ్య 

[పకటత సమములు సర్వా 

ధికమౌ కా ర్తికమునందు. దెలివి నొనర్పన్. 848 
188. మాంనచయ ధంభంబుల్ 
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కీతి( గార్తిక మాసం బ 

చ్యుత నాభి సరోరుహంబు నూరిజనం బ 

చ్యుత పూజసేయు నాత(డు 

శతజన్మాఘముల( బాయు శౌరింజెందున్. ౪44 

వనుధలో |వతోవవాసే నియమములు " 
కార్తిక ంబునందు( గడవెనేని 

వా(డు దివ్యశ క్తి వై మానికుండయి 

- తిరుగుచుండు విష్ణుదేశమునను. ల్రిశర్ 

ఆది గావున నావై మోహంబు వదలి హరిపూజా వరత్వంబున వ ర్తింవు 
నేను [వతవరుండ నయ్యెదననిన మోహిని యిట్టనియె. 846 

కా ర్రికమాన ము త్రమముగా నిటుపల్కి_తి వి సరంబుతో 

నా ర్రిహరంబుగా( దెలుపు మ।|భధునీకిటిధామ పుష్క_రా 

వ ర్రములందు(జేసెద నవశ్యము దాని మహ త్యముర్మిచె 

వార్తగ( ద|ద్యతంబు మునివర్యుల కెల్ల దికాశమైతగన్. 847 

"89 (అనిన మోహానికి రాజిట్టనియె.) కా ర్తికంబున( బ్రాజావత్య 
చరుండై, ఏకాంతరోవవాసియె యేకరా|త్రంబు నందై'న షడ్రాత 

ద్వాదశరా[త వక్షంబుల యందేని మాననంబునందేని. నుపవాసంబు 

గావించిన హరిలోక పాపి వియగును. ౬ 84 

ఆ.వె. ఏకభు క యాచితేతరేతర మహో 

[వత మొనర్చిన నట్టివా(డు గాంచు 

నవని యెల్ల సంశయము లేదు కార్తిక 
మాసరాజమునను మందయాన : లైల 

కార్తికంబున రమాకాంతువూజ యొనర్చి 
హరివానర (వత. మాచరించ. 

నరవరెణ్యుండు ననంధయుం డెన్న(డు( 

గాడు వబోధ. నీ కాలమునను 

189. (“అనిన మోహినిక్ రాజిట్లని యె” - అనునదిలేదు) 
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జాగరం బొనరించి నకల వురాణనం * 

[శ వణంబు గావించి చకకి( గొల్చి 

యారాతి దా(టించె నతిపాతకుండేని 

హరిలోకమున కే(గు నతెశయమున 

రమణి గర్భంబు చొర(డు వరాహ మండ 

అంబు తతా లమున( గుశలమతి( జూడ 

సా(ం)ఖ్య యోగ [ప్రభావ వన క్తి( దాసి 

యనఘ నిర్యాణ నంపద యా కమించు. 850 

కారి కంబున నూకర మండలంబు చూచి తివిధ పాతకంబుల( బాసి 
వునర్ణన్మ ంబు నొందండు. కారి కంబున( దెలకొ[దంబులు వర్ణింప 
వలయు. 100కాంన్య పాతంబున భుజింపం దగదు. నిషా వ భక 

ణంబుచేసి సంవత్సర కృత వుణ్యంబులం బాసి "97రానభియోనిం 
బంచ దశ జన్మంబులు జన్మించు. కారిక 2మాసనంబున నూకర 
మాంసంబు భుజించిన దుర్మతి షష్టివర్ష 'నహనంబులు రౌరవంబునం 
బడు నా రౌరవంబులం బాసి "గామ సూకరంబై. జనియించు. 
కారి కంబున మత్స్య భక్షణంబు చేయు నతండు చండాలుండై జని 
యించు. కించి; ద్యతాచరణంబు చేయువానికి నేనిం గా ర్రికంబున 

నకల పావంబులు నడంగు. కార్తికంబున వత దీక్ష గె కొనండేని 

సర్వ పుణ్యంబులు నిరర్ధకంబులగు. పశు యోనియందు జనియించి 
మతియు( గిమికీటకాళియందు నుద్భవించు. కార్తికంబు వచ్చిన 

- గృహంబున వర్తింపం దగదు. విశేషించి కా రికి గృహంబునం చేయం 
జనదు. తీర్థాంతరంబునకుం జనవలయు. కార్తిక శుక్టప క్షైకాదశి 

నుపవసించి ద్వాదశి పాతఃకాలంబున కుభకర్మంబు | లాచరంచినవానికి 

హరి మందిరసీమ లభించు. సంవత్సర [వత సమావియుం జాతు 

ర్మాస్యవత సమా వ్రియుం గా ర్రికంబునం జేయవలయు. కారి కంబున( 
బది దినంబులు విష్ణునాభి నరోరుహం బని వెలయు; నా దినంబుల 

యందు ను త్రరాయణంబు గాక యున్న శుద్ధ లగ్నంబు లేకయున్న 

వివాహంబు లొనర్చిన. బుత పౌ తాభివృద్ధి' యగుం గాన. గార్తిక 

[వతంబు సలుపవలయు ననిన మోహిని యిట్టనియె. కిక! 

190. 

191. 

192, 

కాంస్య పొ [తంబున ఖభ౦0జింవందగదు 

రా సభిర్యోనిం 

మాంనంబున 
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సత్యారామ తటాధిరోవిత సుమాంచత్సారిజాత [దుమా : 

యతి రశర విశేషవూరిత కుచేలాఖ్యాక : పాంచాలికా 

ర్తి |పనన్న విమల స్వాంతా ! భజల్లోక సం 

త్యుల్లాన వికాసదాయి కరుణాంభఃపూర :! భోజ్యాధిపా : 852 

ఘంటా కర్ణ మనోరథ 

ఘంటా పదకీల : బాణ కు మెత్మక దో 

రుంటాక : వ|కిమాఖ్య !*ో 

రంటీ సౌశీల్య కల్య కీకోదనికీ: తలకి 

మహా(గ్ధర. 

క కృబంతాఖ్యాక రుగ్ముక్కకుదవర శుఖాకార రేఖా విధానా 

ధిక సౌరభ్య (పసాదా | స్థిర విభవఘనో దీర్గ తేజః [పభావా ! 

196 [పకట స్వాంతస్థ లోక|పచయ నకల నంవ,త్పకాశాతి 1వ హర్షో 

త్సుక నర్బీహృద్యకోదాన్తుత చరిత: నుధాంధోజనసో|తపా|త్రా! లిర్4 

గద్యము 

ఇది (శ్రీమత్కంజర్హ కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్యపుత 

కళశ్యపగో[త పవి|త (్రీమదల్హాడు నృసింహ (వణీతంబైన 

నారదీయ పురాణంబునందు. జతుర్థాశ్వాసము 

నంవూర్ణము 



౮ 

పంచమాశ్వానము 

ఢీ మహితోపనిష ద్వి 

ద్యామయ : నిత్య |పకాశితై శ్వర్య శ్రీ 
సామ।గీ కార్మణ ! శ్ర 

వామాశ్నీ హృదయ నదన: వనరుహ వదనా ; 1 

అవధరింపుము. వసిష్టుండు మాంధాతకు నెజింగించిన [కమంబున 

నూతుండు శౌొనకాదుల కిట్టనియె. 2 

చాతుర్మాస్య (వత. మహ త్ర 

తతి వర్ణించితి కార్తిక [వత మహత్వథ్యాత ధర్మంబు [ప 

స్తుత మై యుండ (గ దెల్పు మింక నృవచాతుర్మాన్య వుణ్యవతం 

బతిలోకం బనవద్య మ్మపతిమ మిట్లాకాల మేదాన మీ 

&ితిలో( జేసిన. బూర్ల మె వెలయు భ కిన్ నా కెజీంగింవవే. లి 

అనిన. - 4 

వాసి నయాచిత |వతు(డును నక భో 
క్రయునై న వాండనుర క్రి బ్రాహ్మ 

ణులకు భోజన మిడి నూత్న బలీవర్ష 

మొక్క-టి పసిండితో నాసంగవలయు 

నట్టు బ్రాహ్మణ భోజనానంతరమున న 

మాంన భోజను(డైన మానవుండు 

ధేనువుదక్షిణ దీవించ నర్పించ 

దగు నాకు లెల్ల! జోద్యము వహింప 
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" నుసిరికల [కింద నిన్నియు నూర్ణితముగ 

నామలకములతో 'బెట్టి యర్హ ముగను 

నియమ మొనరించు ?వారికి నియత ఫలవ 

రీత దానంబు తగ నాచరించు టొప్పు. 

నెరయు తైలత్యాగ నియమంబునకు ఘృత 

దానంబు తద్దృత త్యాగనియమ 

మునకు. బయోదానమును దధిత్వాగ ని 

యమమునకును హిరణ్య (ప్రదాన 

మట పయస్త్వ్యాగ నియమమునకు రజత “ 
దానంబు నా సర్వధాన్యభోజ 

న త్యాగ నియమంబునకు శాలి దానంబు 

భూతల్స నియమంబునకు హంన 

తూలికా కందు కాన్వితళాలి మృదుల 

శయన దానంబు త కభకానియము 

నకు ఘృతా పూర్ణవర భాజన [పదాన 

మరసి కావింపవలయు నే పురుమ(డైన. 

మాన నియమంబు మానిన మానవుండు 

కనక ఘంటాద్వయము సముత్క_ం౦ఠ తోడ 

దాన మర్పించి మృదుశయ్య దంపతులకు 

నొనంగి భోజనమిడి గోవు నొనంగగవలయు. 

నిత్యస్నాయి హయంబు నీ శుభములౌ నిస్స్నెహ సంస్నాయి నం 

స్తుత్యుండై ఘృతసక్తుదానమున నాద్యుల్మెచ్చ( బుణ్యవతౌ 

న్నత్యుండౌ నఖకై శికోత్ క్షణ సమానద్ధ (వతాచార మి 

ట్రత్యంతంబు నొనర్చెనెని ముకురంబర్హంబు దానంబిడన్ 

పాదుకలు విడిచి విడే విడి 

పాదంబుల( దిరుగునట్టి పరమ్మవత సం 

పాదికి శుభదుగు మృదుతర 

పాదూదానంబు నియతి |బాహ్మణున కిడన్. 

బెట్టవరము ఫలనియమ [వాత | పతి 

వారిందన్ని యత ఫల. (వాత పతి 

వివి (2) (శాత పతి 

ర్ 

§ 
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ఆపణ పరిత్యాగంబున ధేను దానంబును నామిషత్యాగంబున( గవిలా 

దానంబును దెవతాలయంబున నిత్యదీపం బర్చించిన సఘృతవాసో౬ 

న్విత తా[మకాంచన దీవపా[త్రంబులు విష్ణుభక్తునకు (వతపూ ది రికి 

నర్పించిన నై శ్వర్యుంబు (పావించు. ఏకాంతోపవానంబున వస్రకాంచన 

యు కంబులైన యెనిమిది హలంబులు శ శయ్యతోంగూడ నొనంగందగు. 

(తిరాతోపవానంబు చేసిన ఛత్ర ఐ పానహయుత మైన మణిక మర్పించి 

శిరాకర్షణ తెమంబై న పచ్చని యనడ్వాహంబు. నర్చింపవలయు: 

నేకాహ్ని కోవ వాసంబున నజాదానంబు సేయవలయు. భలాహారంబు 

చేసిన శాలిదానంబు గావింపవలయు శాకాహారంబు చేసిన ఘృత పూర్ణ 

రజత పాతంబు లర్చింపవలయు నివి యిన్నియు లభింపకున్న విప 

వాక్యంబున [వతంబు పూర్ణంబు గావింపవలయు. వి|పవచనంఒు 

(గహించి దక్షిణ యొసంగ(డేని నరకంబునంబడు. [వత వైకల్యం 

బున గుష్టోయు నంధుండు నగు. దివిజులు |బాహ్మణ వాక్యంబు 

నందే వ ర్రింపుదురు. తద్వాక్యంబు (శేయ?కాం శ్షియగువాం డెవ్వ( 

డతికమించు? వేదా[శితమై పావ విమోచనంబై మాధవతుష్షి హేతు 

వైన పరమరహన్యంబు విను మనిన మోహిని యిట్టనియె. .. 10 
| 

మోహిని రుక్కాంగదుని (వతనిష్ట పమాన్చించుట 

ఇతరం బెంచక కార్తిక వతము లో కెష్టంబు గావించి వ 

ల్మితి రాజుల్ |వతదీక్ష గైకొనుట “లక్ష్మీ హేతువె ? యుద్ధరం 

గతరంగ స్పురితాంతరంగ జయ విఖ్యాత మహీపాలన 

[వతముం దానము దక్క! జేయుదురె: వూర్వక్షోణిఫాలాగణీ!: 11 

చేయకు మీ [వత మవనీ 
నాయక : కందరు మోహన శితాస్త్రము నా 

కాయము నాటిన6 దూలెన్ 

గాయము కానంగరాదె *గాయము లింకన్. 12 

అనిన. 18 

[పతివచనము ది దో(చక భూ 

పతి యతి విస్మయముగాంచి (ప్రఖ్యాత గుణ 

స్థితి నంధ్యావళి( బిలువన్ 

వీతత మహోషాయలై న వెల(దుల( బంబెన్. 14 

"లక్మి హేకువై.” యని | వాత వతిలో దిద్దుబాటు కలదు. 

కాయము లింకన్ అని (వాత పతి. 
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తే.గీ. 

తే.గీ. 
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వనిచిన వచ్చి రత్నగృహపాలిక బాలిక లూ(చ డోలికాం, 
చనమున మోహినీ *లకుచ చారుకుచ న్థలవ ర్రియె యళో 
ధనుండగు ధర్మకోధను నుదారకళా వరివూర్ణ చం|దునిన్ 
గను(గొని వామభాగమున [గక్కున నిల్చె వరాంజలి|క్రియన్. _ 15 

సనిలిి యిటనియె. 16 
బ ది 

నను( విల్పించితి వేమినాథ ! సకలానందంబులందావ కో 

క్రి నిదేశంబుల నున్న దానను నవత్నీ దుఃఖ లేశంబు లే 

దనఘా: మోహిని నాశరీరము తదీయంబె న భోగంబు మ 
ద్దనభోగం విక నంశయంబు గలదే కారుణ్య రత్నాకరా : 17 

పతి సుఖం బాత్మ సుఖమని భ క్రి(బూని 

తల(చని యసాధ్వి శ్యేనియె ధరణి(బుట్టు 

నయిదు మూ(డునునై న జన్మాంతరముల( 

గాన 'నానతి యొసంగు మే కార్యమైన. 18 

అనిన గులశీల జన్మాద్యభిమానంబులు గల దానవని బహూకరించి 

కార్తిక మాన్మవతంబు లెన్నేనియుం గడచె నీ మోహినితో రమింపంగ్ 
మదాంధు(డనై యుంటి. ఇంక నేనియు నీ [వతంబు. జేనెదనన్న 

మోహిని వారింపుచున్నది యనం దా నొనర్చెదనని యంగీకరించి వర 
కృఛ నంజంబె న [వతంబు' బూనె. రుక్మాంగదుండు నంత కుశ 

దో షా 

కేశివ్యు! తిం జూచి యిట్టనియ. 19 

ఇంతి నీమాట చేసితి నింతనుండి 

సకల భోగానుభవ మ హైశ్యర్యధుర్య 

పూర్ణ కామతనుండు మే పొల(తిమీ(ద ః 

నైననీ మీందంగల [వమ వూనలీగలనే ? 20 

అనిన మోహిని యిట్టనియె. లి] 

6. “వికుచశాలి కుళ స్త వివరియై' అనీ (వాత వతి పాఠము, 

7. “యానలతి” అని [వాత వతిలో దిద్దుబాటు. 

8. "గలదే | వాత పతి, 
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అతుల వరాక్రమోన్నతు(డ వంచు గుణాఢ్యుడవంచు వై భవ 

స్థితిగల వా(డవంచు సుర సిద్ధ్దనభశ్చర సాధ్యనాగ య 

క్షతురగవక్ర దానవ ముఖ్యపకరంబుల నీనడించి వ 

చ్చితి నిను/గోరి మంధథనగసీమకు( [బెమకు మేరయున్న దే ! 22 

మనను మననును గలిసి _పమలత ననలు 

గలుగ దంపతులకు నవి కాదు ఫలము 

లన్య చిత్తతముననైన యట్టి కామ 

మరయ శవసంగ మోవమ మనిరి బుధులు, 2లి 

రూప సౌందర్య స్టీలముల్ రూఢి కక్క 

నీవు పతివైన కతమున నెందు నాకు 

దుర్తభమె మూడు జగములందుంగలిగిన 

వైభవస్ఫూర్తి యైననో వసుమ తీశ ; 24 

కామినీ కుచ కుంభముల్కాముకులకు 

రంబు నందొక మేరు వె |పబలు( గాదె 

యమృత మన(గ6 బురం|ధి వరాధిరోష్ట 

వరనుధారయ కాడి! భూవర వరేణ్య : బక్ 

'0క్రచకుంథముల 'నానికొని "వీ గీలింప 

మత్త కుంభీశకుంభస్థలోరు 

వటహరవాధథి కోద్భట భటార్భటి దోంచెః 

“హరిదినంబెల్రి మిరతుల నిష్ట 

నఇకారలవణమై యమరు హవిష్యాన్న 
మొక్క [పొద్దొనరించి యువతి. బాసి 

యవనితల్పమున మురారి పాదాబ్దముల్ 

దల(వు చనన్య చింతత వహించి 

9. 
10. 

11. 

రాను (వాత (పతి, 

5. 26 పద్యములనడుమ “అని వలికి” అను విధముగా నొక చిన్న వచన 

ముండవలెను. లేనిచో నన్వయము కుదురదు. 

“వీవో అని (వాత (పతి, దానికి నమన్వయము లేదు, 
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తర్పణాదిక ములు( విండ దానములు "గ 

దనయు లుపవాన ముండిన తతణిని జగతి. 

తత్పితృగణంబు మోక్షంబు నొండు” ననుచుం" జాటణి, 

(పబోధనీ మహిమ 

“విక్షబులను గావంగా6 దవిలి మేల్కనంగన్. 

యెన విలయంబు నొందు నన్యూనమహిమ 

ననిశము ధర్మంబి నిల్సి హరికి? [బబోధం 

యని పలికిరి నూరిజనము లాయా నభలన్, 

లకునకు మతిలోను గాంయ లలిత స్ఫూర్తిన్, 

మలయజ చంద కుంకుమ సమగముగాం గలపంబులందు. డు 

జ్ఞ లత దుకూల చేలము విశాలముగా సవరింపు. డుత్తమా 

ఖిలమణి భూవణాళి బెళ (కింపుండు ఫుల్ల సుగంధ పుష్పజా 

26 

28 

29 

80 

లీ 

తుల పలుపూజ సేయుండు యదు [పవరో త్తము( బార వీథులన్. కివి 

గయా వర్జ్దనమనుట సంప్రదాయము. వ[జనముజువెళ్లుట అనువిధముగా 
a 0 శ ఓ శ నెట్లో నమ్వూయము కుదుర్పుకొనవ లెను. 

270 

తే. గీ. (పాతి సాంవత్సరిక ముఖ్య వైతృక ములు 

యా [వజనములు సేయక హరిదినమున. 

వ. 

క్, ““అక్ర్రశకరము కార్తిక 

ళు క్లై కాదశి యముండు చూడ వెఖిచు రో 

షకినాతుండె హరి 
oO ౨౫ రూ 

తే.గీ. [బ్రహ్మహత్యాది దుస్తర పాతకములు 

కామ చారకృతంబులై కలిగిన యవి 

నిది [పబోధనియం|డు యతీం[దవరులు. 

క. ఘనపాతకములు వాయ(గ 

బొనరింవ నిది [పబోధని 

క, ఒక నా(డైన( బబోధని 

నకలంకత నువవసించు నాత(డు చనా 

లకు లోను గాండు రవిబా 

చ. 

12. 

1కి. “జాటి రతివ వినుము” అని (వాత పతి 

14. “విళంబులు గావంగావ వివిమేల్కనంగన్” అని [చాత పతి 
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కట్లు నడువక నాసీమ నెవుండుండు 

వాడు వోదండ్య వధ్యనిర్యాస్యతా|ప 

ధాన వృత్తుల కర్లు డుద్దండ శకి 

నజ మహేశ్వర శ కాదు లడ్డమెన". లీలి 

అని చాటిన విని సకర్పూర తాంబూలంబు చేతిది విడిచి, మోహినీ 
కుచ కే? మహోదయంబై న హృదయంబు దిగిచికొని, శయనంబు డిగ్గి; 

మధుర వచో౭మృతధారల మోహిని నోలార్చి “కార్తిక[వతంబు నీ 

యాజ్ఞచె విడిచితి; [పబోధని విడువ శక్యంబు గాదు. నాతో నుపవ 

సింపుి మనిన మోహిని యిట్టనియె. ప్ 

ఇనవంశెం[ద : నిమేషమాాతమయినన్ 15నెనోర్వ నిన్సాసి, చే 

సినమేరం గమలేశవాసర పరిస్సీత వతాచార వ 

రనముద్వ్యృత్తి నొనర్చి భోజనము పూర్ణ పీతి గావింవు కం 
తు నితాంతాతతభీకర |వదరశక్సుల్ తాళ శక్యంబులే ? కిల్ 

కావున బూర్వంబు నాకొక వరం బొనంగితివి. తద్వరంబున కిది 

యవనరంబు. నీ వనృతంబు పలికెదవేని చతుర్ద కేంద పర్యంతంబు 

నరకంబు లనుభవించెద వనిన రాజిట్టనియె. 96 

కమలజపుతివై నకల కర్మములెల్ల నెణింగి ధర్మ వి 

ఘృమునకు నోడవైతి గుజి గల్గిన సద్దుణరాశి నేను న 
త్యముగ శిశుతవేళ యు(గదా భుజియింప; జరాప, కేళశా 

క్ష్యమున భుజింవనేరునె 2 [పగల్భుండనై హరివానరంబునన్ . వ్ 

మానవుండు ముదిమి(బూని శీణెం దియ 

బలత నుండి పాపభంజనమున 

క|భతటిని మును(గ నర్హుండు గాకున్న 

'_ హరి దినోపవానియైన మేలు. 85 

బాల్యమునందు నీవతము భక్తి నొనర్చితి. గొంత కొంత సౌ 

శీల్యము గల్లి యౌవనము. 'జెందియు. జేసితి దండహన్త హృ 

చ్చీల్యము గాగ వార్థక విశేషమునన్ విడనేర్తునే మనో 

లౌల్యమునన్ వచించితి భళా : కలకంఠి ! భయంకరార్భటిన్. 99 

18. ఇక్కడ యతి విచార్యము. దృతద్విత్వముగా నెంచినచో నరిపడునుం 
లి 
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[వతభంగం బొనరింవ(గా దల(వ కో వామాక్షి ! నావైం (బన 

న్నత వాటింపుము రాజ్యుసంపద అనూనన్ఫూ ర్తి గేకొమ్ము త 

న్మతి లేకున్న ( దదన్యకార్య మటులై నం జేసెదన్ నిన్ను మ 

తృతులెల్లన్ శిబికల్పహింప! గొలుతున్ దత్సాదచారంబునన్ , 40 

అది ' గాదేని నువస్త్ర వి|దుమ మయోద్యతా్యా౦చన సంభ రా 

జ దుదాతామల కోరు మౌకి క ఫలాంచల్లోలదోలా స్టలిన్ 

మదిరాక్షీ ! నిను నూంచెదన్ సొగసుగా మాణిక్య సౌధంబులో 

మదిరా క్షీణము'" సేయకింక6 గరుణన్ మన్నించి నన్నేలవే ! 41 

మానవుండు (జగతిని) స్వమాంస పుుత 

మాంసములు దిన్న (దరియించు మత్తుండగుచు 

హరి దినంబున భుజియించునట్టి పావ 

మఖిల జన్మంబుల( దరింప(డనఘ చరిత : 42 

కాంతా ! త్రైలోక్య హనన పావంబును, గుహూదినంబున రతి 

యొనర్చు పాపంబును, భూమి యంగుళిమాతం బపహరించి మిథ్యా 

వికయం బొనర్చిన పొపంబును, నికేపాహరణం బొనర్చిన పాపం 

బును, భూత తిధథియందు క్షారంబు చేయించుకొనిన పాపంబును, హరి 

వాసరంబున భుజియించిన పాపంబును, షష్టిం దైలంబు పూసిన 

పాపంబును, దృతీయను లవణంబు చవిగొనిన "పాపంబును, ఆష్టమిని 

మాంసం బనుభవించిన పాపంబును, విశ్వాసఘాత పాపంబును, మృత 

వత్సా |వదోహన పాపంబును, బున్నమను జూదంబాడిన పాపంబును, 

రవి సం|కమణంబున సురాపానంబు చేసిన పాపంబును, గోపచార 

[వలోపంబు గావించిన పాపంబును, గూటసాక్షి!” పలికిన పాపంబును, 

నగర తత [గామ [దవ్యాదులు [బాహ్మణున కిచ్చెదనని బొంకిన 

పాపంబును, నిర్జతంబులై నమీ(ద ననృతాక్షరంబులు పల్కిన పాపం 

బును, గన్యానృత పాపంబును, ననృత పాపంబును, మాంసకూట 

మహాకూట పావంబులును, కనకాభాసంబునందు “శుద్ధంబని యాడిన 

పావంబును సమంబులు గాన హరి వానరంబున నెట్టు “భుజింతు ననిన 

మోహిని యిట్టనియె. లం 48 

16. 

17. 

18. 

వ అని (వాత [వతి. 

సాత్యుమనుట లెస్స. “సాతి చెషువ్యవహారమున నున్నది. 

సిద్ధం బని (వాత్మవతి, 
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అవనిలో నెంచి చూడ నయాచితోవ 

వాన నక్తెక భుక పవ ర్రనమున 

దానమున' ద్మద్వత మొనర్చి ద్వాదశీ [వ 

తంబు సాధింప వలయు నుత్తమ జనంబు. 44 

అరయన్ గర్భిణులున్ గృహన్థులును శీణాకారుడున్ బాలు( డా 

తురులున్ వృద్దులు, భారవాహులు, మహీం దుల్, యుద్ధ సన్నద్ధులున్ 

బర మోత్కృష్ట పతి వతామణులు నావన్నుల్ నమ|గోవ వా 

సరతుల్గా. దగదంచు గౌతముడు వై శాఖ్నాది(. బల్కైన్ ధృతిన్. £5 

ఎవ్యరికి నగ్ని పరిగహంబు గలదు వారు గృహస్థులు. [ప్రజాపాలన 

[పవణు లెవ్వరు వారు రాజులు. ఎనిమిదవ** మానం బేర్పడిన యా 

యొంతి గర్భిణియగు. అష్టవర్షాన్వితుం డెవ్యండు? వా(డు బాలుండు. 

యజ్ఞ భాగోద్యతులై తిరుగ మ కి లంఘనంటు సేయవారు క్షీణులు. 

మనోవాక్కాయ కర్మంబుల( బతిహితంబు నేయువారు పత్మివత లింక 

నివియెల? ఏకాదశి నీతోంగూడ భుజింపం [బీతి యయ్యెడు. లోక 
[తయంబు సీ విచ్చిన నాకు! దృణంబు. శిరంబిచ్చిన నంత? దక్షిణ 

క రంబిచ్చి పాలించకుండితివేని యీ దేహంబు విడిచెద. వర్ణాశ్రమ 

ములకు సత్యంబు వలయు. విశేషించి రాజులకు సత్యంబి 'శేయో 

మూలంబు. 46 

సత్యంబుచెతనె జలజాప్తు. డుదయించు 

సత్యంబు చేతనె శశి వెలుంగు 

నత్యంబుచేతనె జగతీతలము నిల్చు 

సత్యంబుచేతనె జరుగు గాడ్పు 

సత్యంబుచేతనే జ్వలనుండు దీవించు 

సత్యంబుచెతనే జగములుండు 

సత్యంబుచేతనే జలధివేల మెలంగు 

సత్యంబుచేతనే సడలు వింధ్య 

మభఖిల బుతువులు( బుష్పఫలాభివృద్ధి 

సత్యముననె న్ఫురించు నీ నకల దిశలు 

సత్యమున మించియున్నవి సత్యవాక్య | 

మశ్వమేధ సహన వుణ్యమను నజుండు. శీ 

౩9. గర్భంబని (వాత పతి 89290,  యతియని (వాత [పతి 

N—18 
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తే.గీ. నత్యహీన సురాపాయిజనుల లోన 

నా నురాపాన రతులకు నమర వరులు 
నిష్కృతి వచించి రన్ఫతో క్తి నిరతు(డైన 

నీచునకు నిష్కృతి వచింవ నేరరైరి. 48 

వ. అనిన రుక్మాంగదుం డిట్టనియె: గొతముండు గృహస్థునకు నేకాదళ్యువ 

వానంబు వలదని పలికె నంటివి. అతండు తు దశాస్తాంను సారంబునం 

బలికిన నేమి ? వురాణంబులందు నిర్ణయంబు గలదు. శంఖంబుతో 

జలంబు |దావుట, కూర్మనూకర మాంనంబులు భక్షించుట పాపంబులని 

తెలియంబడియె నేకాదశి భోజనంబును నగమ్యాగమనంబును, నభక్ష్య 

భక్షణంబును నకార్య కరణంబును గో సహ్మసవధ తుల్యంబని 

యెఖింగించె. ఏకాదశి న ర్షంబె భుజింప ? ఏకాదశిని బురోడాశంబును 

భుజియింపంగాదు. కీణులకు మూలఫల పయస్ఫోమ పానంబును, 

జ్వరితులకు లంఘనంబును, బావులకు నుపవానంబును [బశ స్తంబను 

నొక కల్పంబు గలదు. మల|పకోవంబున హరి వాసరంబు వచ్చిన 

భుజింవం దగదు; జ్యరమధ్యకృత వథ్యభోజనంబు సేయందగదు. 
చేసిన నరకంబు నొందు( గావున నాగహంబు విడువు మిదిగాక మటి 

యొకటి యయ్యెదియేనియు రుచించినం జేసెద ననిన మోహిని 

యిట్టనియె. 49 

క. అవనీళశ! [పాణ మిచ్చిన, 

జవి యగునే ? యేను నీవు సల్హావములన్ 

నవశాల్యోదన ఫలరన 

వివిధ రుచుల్ గొని భుజించి వెలయక యున్నన్. 50 

తే.గీ. రాజశేఖర : హరివాసర వతంబు 

ఘనత వేదోపదిష్టంబు గాదు విపు 

లగ్నిమంతులు వర్తింప రావతమున 

వేదబాహ్య మతంబేల విస్తరింప ? ర్] 

వ. అనినం గనలి రాజేందుం డిట్టనియె, వలి 

N-18x ॥ 
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బహువాద మూలమై థాషించు వేదంబు 

యజ్ఞకర్మ [క్రియాద్యంబు వేద 

*'మఖిల గృహస్థాశమన్ఫూర్తి వేదంబు 

స్మృతి మర్మ విద్యయా” హృద్యవేద 

మమిత పురాణ రహన్య తం|తము వేద 

మాదిత్య వురుష జన్మ ములు జగము 

లైన వాజ్మయం బంతయు నీ పురా 

ణంబులయందిె ధన్యత వహించె 

నట్టు గాన( బురాణార్ధ మధికతరము 

తెలియ వేదార్థమునకంచె వఎలయుననుచు 

సుపతిష్షము "చేసిరి నూటిగా(బు 

రాణములయందు వేదతం[తంబు లెల్ల. ల్లి 

'“పరమారం బెజుంగలేక యల్పశుతులై నవారు మదర్గం బితిహాన 
పురాణ స్మృతి నిర్గీతం బె నదానిం జెజుతు” చేరని వేదంబులు పలుకు. 
వేదంబునందు [గహ సంచారంబును లగ్న శుద్ధియు( దిథి వృద్ధిక్షయం 

బులు( గాన్పింపవు; యాజ్యాయాజ్యులు నేర్పడరు; బ్రహ్మ హత్యాదు 

లకు [బాయశ్చితాదులు నిర్ణయింపబడవు. అంగంబుల నెయ్యది 

దీవించు నుపాంగంబుల నెయ్యది గాన్సించు స్మృతి . వురాణంబుల 
నెయ్యది పకాశించు నదియ వేదంబులు నుచ్చరించుం గావున : 

““నభోక్రవ్యం నభోక్తవ్యం నం|పావే హరి వానరే 

పురాణ మన్యథాకృత్వా తిర్యగ్యోని మధా౬ప్ను యాత్” 

అని మొట్ట వెట్టుచున్న వి. వితృ మాతృ నింద సేయ కంటెను, 

గంగా స్నానంబు 'సేయకయుండు నంతకంటెను, హరి వానరంబున 

భుజియించు నంతకంటెను, దెవబాహ్మణుల దూషణంబు సేయునంత 

కంటెను, [బ్రహ్మహత్య గావించు నంతకంటెను, పరదారాభిగమనంబు 
గావించు నంతకంటెను మహాపావంబు( గావింవ నెవ్వరితరంబు? అని 
యెతటీంగి హరి వాసరంబున భుజియింవనేర్తునే ? అనిన న! 

21. 
2౨. 
28, 

ఈ పాదమ.గం దఖండయతి కలదు, 

విద్య అని [వాత పతి. అప్పుడు యతి భరగము. 

“కన్ని (వాత పతి, 
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మోహిని (బాహ్మణుల రాఏంచుట 

అతిరోషంబున ఘూర్జికం బిలిచి నెయ్యంబొప్ప మన్నించి యా 

(శితవి పావళి( గూర్చి యాసన సుఖాసీనాత్ములంజేసి సు 

[వతలీలాధికులై న యా ఘనులకున్ వశ్యక్రియన్ మొక్కి న 

మ్మతితో వృద్ధుని గ గౌతముం గనిన ధర్మజ్ఞుం డతం డిట్టనున్. ల్ల్ 

““విలిచితి వేటికి నివుడో 

యలికుంతల: నీదు నంశయము దీర్ప(గ స 

తుల కీల వతులగు వి 

(పులు వచ్చిరి వీరె పూర్ణ వుణ్యము కతనన్” 56 

అనిన మోహిని యిట్టనియె : హరి వానరంబున భుజింవ నొ నని 

యెడి నీరాజు స్థావరజంగమాత్మకంబై న యీ జగంబునకు. నన్నంబె 

జీవనంబు. పేతృగణంబేనియ నన్న ంబటున హర్షి ంచు. కర్కాం 

ధూమ్మాత పురోడాశంబుననే దేవతలు [పమోదింతు రన్న మే యమృతం 

బని యాకాంక్షింతురు. విపీలికా గణంబులు తండులకణంబులు గొని 

దుఃఖంబున బిలంబుచొచ్చు నన్నం బివ్వరికి( [బియంబుగాదు? రాజా! 

సీ ధర్మంబు వదలి యతి ధర్మంబు గకొన్నవా( డవ్యవతయైన విశ్వ 

స్తయు నవతుండై న యతియు నంధతమసంబునం జతుర్ణశేం[ద 

పర్యంతంబు వ ర్తింపుదురు. రాజులకు రాజ్య పరిపాలనంబు దక 

నిత్రర ధర్మంబర్హంబె? స్రీలకు భ రృశ్ముశవూషయు, బు|తులకు( బితృ 

"సేవనంబును శూ దులకు ద్విజ పూజనంబును రాజులకు లోకరక్షణం 

బును ధర్మంబులు. ఇట్టి ధర్మంబులు [వమోదాజ్ఞానంబున వదలిన( 

బతితుండగు. అవ్యాపారయగు యువతియు, నవినీతుండగు సుతుం 

డును, భృత్య మంతీ వివర్ణితుండై యేకాంతశీలుండగు రాజును న వే 

తిష్టతో నరకంబు గాంతురు' అన్నంబున (బాణంబును, |! బాణంబున 

జేష్టయు(, బేష్టచె రిపునాశనంబు సేయ శక్రుండునగు. ఇట్టి యన్నంబు 

విడిచిన క్షీణదేహుండై యే కార్యంబొనర్ప నేర్చు ననిన : ర్” 

తద్వాక్యము విని యపు డా 

విద్వాంసులు తథ్యమనుచు వివరించి మహీ 

భృద్వేదండము శాసో9 oo: 

ద్యద్యచనాంకురము చూపి యనిరి వియమునన్. క 
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ర్క పథము. జేసినా(డవు, (ప్రశస్తిని శ్రీహరి వాసర|వత 

(పవదన వృత్తిమై నభయ వక్షములన్ నిజబుద్ది చేతనే 
నృవవర : శాస్త్ర దృష్టిని వినిర్ణయమై తగియండు నాగ్భహ 

eet 
పతులు సాగ్నులై యుభయనమ్మత పక్షములన్ భుజింపరే? 59 

అదిగాన వర్ణ్లతయంబును హోమోచ్చిష్ట భోక్రలు గావలయు. విశే 

షించియు నిరంతోరోద్యతాయుధులై న రాజులకు నుపవాసంబు 

యుకంబుగాదు. శాస్త్రంబేని యశాస్త్రంబేని నీవు చేసిన శవథం బన్మ 

దన్ముగహంబున' బూర్గంబయ్యెడు. [వతభంగ దోషంబు నీకు లేదు. 

వ్మిపసమన్వితుండవై భుజింపు. వి పవాక్యంబు మహత్తరంబు. తద్వా 

క్యోల్లంఘనంబు చేసిన బదియెను జన్మంబులు రానభయోనిన్ 

జన్మించునన రాజు వారలం జూచి యిట్టనియె. 60 

సర్వభూత ములకు సన్మార్గ వర్తులె 

యకట : విమార్గన్లు అగుట దగునె ? 

యతులకు విధవల కర్ణ ంబు హరి వాన 

రోపవానంబన నుచిత మగునె? 

యదియ మిథ్యా వాక్య; మఖిల భూతములకు 

హరి వానర [వతం బాచదింప 

నియతంబు; రాజులు నిక్కం బుపవసిం 

వంగ దగు; బౌరాణ భవ్యగాథ 

సంశయం బెల్ల దీర్చెడు: శంఖమునను 

జలము( (గోలుట, కిటికూర్మ పలలభక్ష 

ణంబు సేయుట హరి వానరంబునందు 

నుభయ వక్షమ్ముల భుజింప నొప్పదనుచు. 61 

వలదు నురాపానము వి 

(పుల జంవ(గవలదు ద్యూతముల వ ర్తింపన్ 

వలదు హరి వాసరంబున 

వలదు భుజింవంగ( బావవ ర్తను లయినన్. 62 

వం “రోద్యాయుధు” లని (వాత [వతి 
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యతికి విధవకు నేకాదశినాంటి యన్నంబు నింద్యంబనుట యతికి( 
బరదారాభిగమనంబు గ ర్షితంబనిన వర్ణాశమాదుల కగర్హిత మనుటే? 

ఇది యుచితంబుగాదు. 68 

దోషాకర సంక్షయమున 
యోషామణి( గూడి భోగమొందిన (శ్రిమ 
చ్చేషళయనదిన సకృదను 
పోషితమున సకలనరకములు [పావించున్. - 64 

పత్రక్షట్ర( జతుష్పదజంతువు 

నకునై నను నరుండు భోజనము వెట్టంగ రా 
దకలంక బుద్ధియగు నరు 

నకు యుకంబగునె? హరి దినమున భుజింపన్. 6 

ఉత్రరాశాగ్థితులై విష్ణుభ _్తి పరాయణులై న వి|పులచేతం జేయంబడని 

దురాచారం బెట్టొనర్చెద ? మీ వచనంబు సేయనొల్ల. మిమ్ము నిందు 

లకు బిల్వ. బంపితినే? క్షీణదేహుండ(గాను. ధర్మాంగదుండు రాజ్య 

భారంబు వహింప నన్నెవ్వం డెదిరింప శక్తుం డి ద్రైజీంగి మీరీ రీతిం 

బల _ందగునే ? ఒల్హనివానికిం [బాయశ్సి త్త ౦ బెవ్వ రొనర్తురు తత్పా 

పంబు వారలకే యగును. 66 

సురద్దె తేయ ఫణీంద సాధ్యముని రకో యక్ష గంధర్వ క్రి 

న్నర “విద్యాధర ఖేచరార్క రజనీ నాథాదులున్ విష్ణుళం 

కర వద్కోదృవ శ కులుంగదిని సాఇాత్కారమై నిల్చి ధీ 
పరతన్ శాస్త్రము! దెల్సి రేనియు భుజింపన్నే రునే 2 యితటిన్, 67 

ధర దిరిగిన నాహిమవ 

దిరి దిరిగిన జలధులింకి కెడసిన వై క్యా 
నరుండుష్షత విడిచిన నీ 

హరి వాసరను[వతము [వియంబే విడువన్. 65 

[తిభువన సీమయందు వినుతింవ( (సిద్ధికి నెక్కి ధారుణీ 
విభునభమించి మత్పటహ విన్ఫుట ఘోషము రత్న ఖేటక 

[పభువుర రాష్ట్ర ముఖ్యముల [దాహ్మణముఖ్యులు విష్ణు వాసరా 

భిభవము చేసినం గుశల(బెట్టు నృపాలకుండంచు (మోనెడిన్. 69 

వర్. “ఆకటో (వాత [పతి 
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ఈ రీతి ఘోషార్భటి మోయ బావం బొనర్చితినేని నీలవస్తాచ్చాది 
తంబై తత్పటహంబు మలినంబగు. తా నార్జించిన యశంబు తానే 

యడంచిన (కిమికీటకజుష్టంబై విష్టాశయంబై న సనూకరయోనిం బది 

రెండు యుగంబులు జన్మించు. హరి వాసరంబున భుజించినవాండు 

దురాత్ముండు, పాప మతి, కుకర్ముండు. వాడు జనింవనేల? మీది 

దివ్యశాస్త్రముగాదు. హరివాసరంబున భుజింవు మనువారు సత్పురుషులు 

గారు; భజింపుమనినవి స్మృతులు గావు; వేదములు గావు. నాండు 

వైతృకం బాచరించినం బితృశేషంబు భుజించిన బితృతృ వ్రిలేదు. వైవ 
స్వతుండు నలేఖుండై దూతబలోపపన్నుండై హర్షంబు నొందు ననిన. 

మోహిని రుక్కాంగదుని ఇందించుచు వెడలుట 

ఆమాట లాలించి యార క్రనయనయె 

ధర్మ బాహ్యుండవైతి ధరణినాథ : 

పొంశువు తద్దర్మబాహ్యుండు సరియని 

తల(చిననేమి తత్పాంశుచయము 

ఘనగ ర్త ఖననంబు గావింవ బుద్ధిత 

దరపూ ర్తికి నధికతరమదియె 

నీదు ధర్మంబు గాన్పించె నీకువధాన 

మేంజేయ నాభుజ మింక నధిప: 

సత్యముడిగి దురాచారనరణి. దిరుగ 

మైచ్చు(డవుగావు ; నీతియే మెచ్చ బుద్ధి 

నడువ ? నివ్వాకు వం శె కనాథ ః నేను 

నిన్ను విడిచితి. బోయెద( గన్నయెడకు. 71 

ఇట్టు పలుకుచు వేగంబునలేచి య్మాకోశంబు సేయుచు గౌతమాది భూ 
సురులుం దానును మదిరాపానంబు మేలు రాజు నంగంబున కంటె; 
మల నంకరణంబు మేలు భూపతి సమాగమంబునకంటె ; నీలాంబర 
స్పర్శనంబు మేలు మూఢుని కూటమికం'ె ; నుదక్యా సంనృష్టి 

_ మేలు దురాచారుని కేశికంటె ననుచు జబాహ్యనీమకుం జనియె నప్పుడు 
ధర్మాంగదుండు చనుదెంచి యిట్టనియె. 72 
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ధర్మాంగదుయి మోహిని ననునయించుట 

రాజేమిచేసె నీకం 

_భోజానన : రాజు నింద నొందించెద వ 

య్యో ! జనని : తగునె నీకీ 

యోజన నిఖిలావనీ సురోత్తమ సభలన్. 

అనీన మోహిని యిట్టనియె. 

అరుణాశోక సమాకృతిన్మెజసి చ| కాబ్బధ్వజచ్చ[త చా 

మర మీనాంకుశ ముఖ్య రేఖలను రమ్యంబై సువర్ణాంగధ 

స్ఫురితంబై. తగునట్టి దక్షిణ కరాంభోజంబు పెంజూచియీ 

ధరణీ నాథుండు నత్యశీలుండనంగా. దప్పెంగుమారో త్తమా 1 

అదిగాన నకలభోగా 

స్పదమగు మజ్జనకు రాజ్ఞపదమున కేనే( 

గెద( దిద శేం|దాదుల నా 

మది మెచ్చక వలచి వచ్చి మట్ యిట్టయితిన్. 

అన ధర్మాంగదుండిట్లనియె . 
ద 

దేవీ: వీయానతి నే 

గావించెద నెద్దియిన( గటకట : శోకం 

వీవింత చెందనేటికి ? . 

వెవేగ నృపాలుకడకు విచ్చేయు మి(కన్. 

2ఆనిన మోహిని యాతని కిట్టనియె.) 

తనయ : మీ తం|డి మందరగిరి జోణి రూ 

ర్దటి సన్నిధాన దేశంబునందు 

భార్యగా ననుజెంది బహుభాషియె పల్కి 

బొంకె* గాంచన వస్రభూషణాంబ 

' రగామఖేటఖర్వట గజహయ ముఖా 
ఖిల వస్తువులు వేండందలచ6 దనకు 

" హానియాననుచు మోహముగరల్లి దేహ మే 

రీతిని బలశ క్రి హెచ్చియుండు 

78 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

' 26. ఈ వచనము (వాత [పతియందులేదు. [(గంథపాతపు గుర్తులును లేవు. అయినను 

సందర్భము జూచి: నిది యవసరమని న్పష్టపడ గలదుః 
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ననుచు నాత్మోపకారకంబై న కోర్కె 

యొకటి తానిచ్చు వరమున కొనర( గోరి 

బాహ్మణో త్రములును నేను (బార్ధనంబు 

నేయ ననృతంబు పలికె దుశ్శీలు( డగుచు. 50 

హో! సురాపానతుల్య కృత్యంబుగాదె 

యనృత మాడుట ధర్మబాహ్య పవర్త 

నుండు భాషింపనై న నర్హుండు గాండు 

దోష మి(కనైన వీతని తోడం గూడ. 81 

అనిన ధర్మాంగదుం డిట్టనియె. 82 

అనృతము వల్కనేర౧డు కృతార్థుండు మజ్జనకుండు తొల్లి, నేం 

దనయు.డ*” నేడు గల్లి ననృతంబులు వల్కు_నె ? నీవు తాలి భూ 

వనితవు రమ్ము రమ్మిపు డవద్యము లెంచక తల్చి : నీకు నీ 

మననున( గలు కోరు,_ లనుమానము లే దొనరింతు నెంతయున్. రికి 

ధరణీచక్రము సర్వలోకనుత శశ్యతీ్కీ- ర్రియెనట్టి మ 
దురు సత్యంబున నిల్సియున్న యది, దురోరండ దండ [పచం గ దద | 
డర యోద్దండ పిచండదండధర పెడల్ మానె, సపాంతరీ 

పరమారాజ్యవిభాసి ధర్మగుణ సంపన్నుండయో ?; బొంకునే ? 84 

అన మోహిని మరల. జనుదెంచె నంత. 85 

మణివై డూర్య సమన్వితం బగుచు సమ్యగ్గివ్యరత్నా వళీ 

ఘృణిదీపాంకుర తేజిిమౌ పురము లాకీర్ణాంతరంబై. సుల. 

క్షణదీర్భత్వ విశాలతా కలితమై కాన్సించు శయ్యన్ సమీ 

క్షణముల్ మూయుచు విప్పుచున్ గలంగి రాజన్యుండు చింతింప6గన్ . 

చని కనుగొని యీ మోహిని 

యనరానివి నిన్ను నాడ నర్హ ంబగునే 

తనయు(డ నేగల్లంగ సి 

వనృతోక్తులు వల్కితివని యాడించుకొనన్. 87 

27. 

268. 

నేను అని (వాత (పతి, 

(aa శ లో PP) మెైెవురము లాకీర్టాంత అని (వాత (పతి 
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తే 

తే 

గీ. 

గీ. 
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కోశాగారము రాజధాని నకలవోణీతల ద్వీప మా 

ద్యాశాచ [కనదేశ దేశగజవాహానీక ముం బా(తియే 7 

యీశాతోదరి కిచ్చి నిల్చు మింక ధ్యాతీశా | భవత్సత్యభా 

షాశీలంబు ధనుర్ధరుండనయి నే సాధింతు నేవస్తువుల్. 85 

శ క్రపదంబిమ్ము జగదీశ! యాశ కు, 

డోడినా(డని చూడు ము[గళ క్రి 

శక్రపదాకాంక్ష సల్పదెని కృశాను 

యమయాతుధాన జలాధినాథ 

పవమానయక్షైళ పదములు నర్పింపు 

మదినొల్లదేని [బహ్మ పదమైన 

సనకాది ఘనయోగి జనరంజమున నిరం 

జనమునై యున్న నశక్యత పము? 

జేసి పద్మజు మెప్పించి సిరులతోడ 

మెజయం( జేకొని తెత్తు నమేయ మహిమ 

నదియు నర్పింతు నీవు జిహ్వా గవీథి 

నాడి సత్యంబు వదలుట యర్హ మగునె 2 569 

అనఘాత్మ | సత్యవ ర్తన 

జనని మనోరథము దీర్చ స్వరమహీఖో 

గినిలయముల(గలవస్తువు 

లనిశంబు జయించి తెత్తు నర్పింతు ధృతిన్. 90 

పార్థివేశ్వర : సీ [పతాపంబువలన 

నవనిలోపల నా కసాధ్యంబు గలదె? 

దాసు(డ6( దనూజు(డ హితుండ. దల్లి 2%నన్ను 

నెయ్యది యొనర్పు మనిన నేనిపు డొనర్తు. . 91 

మజ్జననీ మజ్జీవిత 

మజ్జాయా జనమునై న మహిరంజిలి వి 

ద్వజనము మెచా నిచ్చెద 
జ వ్ > 

నిజ్ఞనములనంగ నాకు నెంత నరేందా ! లబ 

కావున నిం|దవై భవంబును, దినేరద తేజంబును, గలవాడవు. నీకు 
నీ యపయశంబు వహియింవం దగునే? యని ప్వుతుండు పలికిన 
రుక్మాంగదుం డిట్టనియె. 9 co 

విరి, “నాకు (వాత (పతి 



తే.గీ, 

తే.గీ, 

తే. గీ. 
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రుక్మాంగదుండు తన నిశ్చయము నెజింగించుట 
అనృత మెయుండనీ వాక్య, మవయశంబు 

వొందనీ; ఘోరనిరయంబు( జెందనీ; ము 

కుందవాసరభుక్తి నే, గోరనొల 

నందనందన సత్కృపానంద మహిమ. 

అధికదుర్మేధ యిది మూర్థ్రయగ్గలముగ, 

బరుషభాషలు పల్కిన( బల్కు నిమ్ము 

కోరదెయ్యదియును మహా ఘోరధర్మ 

దూరనారక వీథుల తోవయాని. 

కిమినై యనృతవచః పా 

పమునన్ జనియింతు మీ(ద( బంకజనాభో 

త్తమ దినమున గల్మషఖో 

జ్యము సెయంగనొల్ద సకలజనులు పాసింపన్. 

ఎడసి పోనిమ్ము మోహినియు నేతద్విర 
హానలంబున మామకాంగమెటుల 

నుండిన నుండనీ చండాంకు నందనో 

ద్రండదండాహతి ధరణిజనులు 

నరకబాధల నొంద నమ్మించినేనెట్టు 
పేక్షింతు నిఖిల సురేం[దమౌళి 

తటతలంబులు [దొకగ్రా ధన్యత హరి వాన 

రోపోషితజనంబు *నొంచి విష్ణు 

లోకమంతయు నిందించి లోలబుద్ధి 

నన్య ధర్మంబు నేనెట్టు లాచరింతు 

థార్య క. కాముకుండన'. [బథవహించి 

యితర మొల్లదు దుర్మేధ యీ లతాంగి. 

గరళము (మింగుదు వైశ్యా 

నరు శిఖలంబడుదు( బడుదుి'నని శిఖర మువై 

శిర మసి(చూలింతును శ్రీ 

హరి వానరమున భుజింవ నాత్మజ ! యింకన్, 

. 80, 
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94 

96 

ర 

98 

యతిభంగము, నుంచి? 81. ఈ పాదమునం దఖండ యతికలదు 
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తే.గీ. 
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భూమిన్ రుక్మాంగచుండను 

నామము నేకాదళీ దిన వత పుణ్య 

శ్రీమహిమయు( గీరి ంవ(గ 

సామాన్యుండన(గ |బదుక శక్ళంబగునే ఇ 99 

అనృతంబు పలికిన నాకీ ర్తి యెటులై నం గానిమ్ము మోహిని నిమి త్రంబు 
మరలదు: హరి వాసరంబు వదలననిన తండి వాక్యంబులు వీని 

సంధ్యావళి రావించి మోహినికి మన కోభంగంబు గాకుండ, రాజు 

హరి వానర [వతభంగంబు గాకుండ ననా ోన్యానురాగంబు నొందింపు 

మసి విన్నవించిన సంధ్యావళి మోహినిం జూచి [వియవచనంబుల 

నిట్టనియె. 100 

సంధ్యా వరి మోహిని సనునయించుట 

అధిపు ధర్మంబు( దొల(గింవ నాగహంబు 

సేయకుము నీ మనంబులో( దోయజాన్య : 

యమ్మహారాజు హరి వానరాంతరముల 

నన్న మనుపేరు వీనులనై న వినడు. 10] 

భర్త సు[వత మొనరింప భార్య యాత్మ 

నానుకూల్యంబు వాటించి యాచరించి 

యందు(బో( బుణ్యలోకంబు లమితకీ ర్రి 

వెలయు సావి|కివోలె( బవితయగుచు. "102 

మందరాచలంబున కుభకరంబగు కరంబిచ్చి కామాంధుండై మజచ్చి 

యున్న నేమి? అది నే( గావించెద. ఈ రాజు శె శవంబున నుండి హరి 

దినంబున భుజియింప(డు. మజియొక్క_టి వేడుము. నన్ను, ధర్మాం 

గదు, రాజ్యంబును, జీవితంబునేని యివ్పింతు. వరిష్టనైన నేను గనిష్ట 

నైన నేమి? అధికనిష్టం బాదంబు లొత్తెద, |మొక్కెదం (బన 
న్నవు కమ్ము. 108 

పతి ననుర కిమై శపథపాశముల న్మెడ(గట్టి యీడ్చి యు 

న్నతిమతియె యకార్యక రణంబులకుం బురికొల్పు నట్టి యా 

నతి నరకంబులంబడి యసారగతీన్ బదిరెండు జన్మముల్ 

క్షితిపయి వల్లు లీతనువుంజెందు నిజంబు నిజంబు మానినీ ; 104 
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ఇటుల నెజింగి నీకు హితవృత్తి వాటించి 

యీయకార్యకరణ మేలయనుచు 

మాన్స(దలయచి సీకు మజియును మజియును 

దెలుప వలసే నాకు జలజనయన! 105 

. ధర్మబుది చెప్ప. దగు విరోధికి నెన( 
టి a 

జెలిమిగలుగు నెడల(జెప్ప( దగదె? 

యదియు(గాక పతికి నత్యంతహితవృత్తి 
గలిగి యునికి మాన( గలనె చెలిమి. 106 

అని నంధ్యావళి పలికిన విని నగి నీవచనంబులు ధర్మ నిబద్ధంబులగుట 

"సేయందగు. వివాదంబు చేత ద్వంద్వ దృష్టియగునని నారదాదులచేత 

బలుకంబడియె. హరి వాసరంబున నీ రాజు భుజింపండేని మర ణాధికం 

బైనయొకటి సేయవలయునది నాకును దుఃఖకరంబగు నైనను నేను 
దైవ వశంబున( బలుకుచున్న దాన నాత్మ హనన వఏషభక్షణ గరిశ్ళంగ 

"పతన వ్యాశవదన చుంబన వ్యాాఘసింహాభిగమనంబు లవ్వరికి 

ఆ.వె. 

నిష్టంబులు? దురుకా నృత వాక్య పరదారాభిమర్శనా భక్ష్య భక్షక 

భోజ్య భోజన మృగయాపాన డ్యూతకీడన తృణకాష్టచ్చేదన లోక 
దండన నూక్ష్మ జీవహింన న|కీడనంబు లెవ్యరికి నర్హంబులు? ఇట్టివి 

యేను నతండు “సేయమే ? యశోదాహకంబై ఘోరంబై న నరక 
కర్మంబు సేయం డి ఏను నిర్ణయనై పలుకుచున్న దాన. తండి యెటు 

వంటి భావంబు( దలంచు. దద్భావంబుననే యవత్యంబు జనియించు. 
రుక్మాంగద (భంళ నార్థంబు జలజనంభవుండు నన్ను దుర్భావన 

సృజించెం గావున నాకు దుష్టత్వంబు గార శిష్టత్వంబు గలదే? నీకును 

రాజునకు ధర్మాంగదునకుం గీరి యగునట్టుగా నొకటి యజీగించెద 

ననిన సంధ్యావళి యిట్టనియె. 107 

ఆత్మహాని వుతహాని సా మాజై $క 
హాని యైన నెంత నధివ వాక్య 
నత్యకరణ శీలశాలి నినైష్నన నా S 
కకట : వెతలు గలవె యాత్మలోన ? “ 108 

ప్రల 

88. 

సేయండే? [వాత పతి 

ఈ రెండు వాక్యముల కన్వయము కుదురుటలేదు 
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భర్త దుఃఖోపలబ్ధి మై బరితవింప' 

జేయు నింతి యవోగతి. జెంది జన్మ 

సవ్తతిం బూయుూే నిరయావ్లి నడలి మూడు 

సమలు విముఖి[కిమి కుయోనిజని వహించు. 109 

ధనమెని |పాణమేని వి 

భున కడిగినయవుడె యీక పూనికతో నుం 

డిన నతి విష్టాకిమియై 

ఘనదై న్యముతోడ నింతి కాష్టిలయు నగున్. 110 

కాష్ట క్రీట్ర వృత్రాంతము 

ఏను బాల్యంబున నభిజనంబుతోడన్ మత్చితృ మహాననళాలం గోష్ట 

కోపాలన పరుండగు పాచకుండు కాష్ట దళనం బొనర్చ(దత్కా-ష్ట 

మధ్యంబున నుండి నవనీత శుభాకారయు, నంజననిభాననయు( 

గనిష్టికా పమాణయు( ద్వజ్మాంన సమావృతయునై న యొక కాష్మిల 

మెదలిన దాని భక్షింవ నొక వాయనంబు చంచువుటంబునం బొడుచు 

నంత నే నొక కాష్టంబున నదలించిన వాయసంబు విడిచి చనియె. 

అప్పుడా కొష్టిల మనుష్య భాషల నిట్టయె. 111 

న్నుపియయను స్త్రీ చరిత్రము 

వినుము నంధ్యావళి మును దురితం బొన 

ర్చినదానం గౌండిన్యు. డనంగ నొక్క. 

[బాహ్మ ణోత ము(డు శోభన ధర్మశీలుండు 

గల(డు కన్యాకుబ్ద కలిత యశుడు 

త త్త ్యజ్ఞు(డైన యాతని భార్య నెను ను 

[వయ యను దాననో భీరుమధ్య : 

తల్లిదం డులును బాంధవ సమూహంబున 

న్నల్లారు ముద్దుగా నాచరించి 

లీ 

వీల్, 

“య (వాత పతి 

పాటే (వాత [పతి ' 
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తే.గీ. సత్య కులశీల వేదశాస్త్ర (ప్రసంగ 

వరవధూ సంగ భంగనిర్భర తరాంత 

రంగుండగు తద్వరున కిచ్చి రతులనియతి 

సమ వివాహంబటంచు భూజనులు పొగడ. 112 

క. మామామ యిచ్చె వరము 

కామణి హేమాయుతములు తతవెభవ ల 

క్షీ మహనీయోత్సవమున _ 
నా మేరనెయిచ్చె. దండి యతిమోహమునన్. 118 

వ. ఇట్టు వితృశ్యశురదత విత (శ్రీ పమతనై యుండ నంత! గొంత 

కాలంటునకు నా య తమామలు నాకలోకంబునకు నేగి రంతం 

(బబుద్ధుండై మద్భృర్త మాసద్వయంబు గడచిన రాజమందిరంబునకు 

నే(గి మరలివచ్చుచు రూపలావణ్య విలాస వి|భమంబులుగల వేశ్యులం 

జూచి వారలలోన సౌందర్యనిధి యగు నొక్కుర్తు నింటికిం దెచ్చు 

కొని దానితో రమింపుచు వితంబు( గోలుపోయె. వర్గ తయంబునకు 

జూదంబాడి నిన్సు పండె మధభ్ఫూషణంబులు వేడిన నొనంగక ప్తృ 

గృహంబునకు నేంగితి నంత గృ్పృ్హంబు వికయించె నంత నల్బ 

మూల్యంబునకు( జేను దొడ్డి తో(ట మంద మొదలు సర్వంబును నమ్మి 

కొనియె నంత నోడ యొక్కా సము[ద తరణంబు చేసి దూరంబునకు 

నేగ వాయువశంబున నాయోడ యా మారంబున(బడి యేడు యోజ 

నంబులు మించి చనియె నందునున్న నావికులు క్షుత్చిపాసార్జితులై 
పరాసులై రి. వి తంబంతయు విడిచి దైెవయోగంబున నడవిచేరి 

నిషాదులుం దాను నోడవిడిచి బహుశ్ళంగ విభూషితంబై బహువృ క్ష 

సమాకీర్ణంబై. బహువుణ్య ఫలాన్వితంబై  యంబరచుంబి శిఖరంబగు 

నొక. నగంబు(జేరి భక్షణంబు వెదకుచు. 114 

తే.గీ. అచట నొక దాక్షచూచి జరామరణి” వి 

నాశనములగు ఫలములు నవ్యమధుర 

రసము లొలుకంగ భక్షించె రమ్యరుచులు 

దనర నిరువది యాతింటిదనుక నత(డు. 115 

.86. అఖండ యతి 
వీ “కనాశనము౭కుఫల" (వాత ప్రతి. 
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అంత నాతడు మృదుశీతలాంబుధార 

నల్ర నల్లన( గోరి ఛాయావిశాల 

సాల సాలంబుమించి పంచాశ దుచ్చ 

పురుష మాన రోన్నతి వహించి పొదలియున్న. 116 

అన్నగచ్చాయ నుత్తరీయంబు పజచి 

దాని మీ(దట శీతవాతంబు వినర 

న్మిదవోవంగ. దపను( డస్తాది( జేరె 

నంధతమనంబు నిండె దిశాంతరముల. 117 

రత్నావళి వృతాంతము 

అప్పు డొక్క రాక్షనుండు కాశీపతి వుత్రి రత్నావళి యనునది ధౌత 
పాదయై వరీతశిరన్క-యె ని|దింవుచు వలయంబులు రెంటను బది 
రత్నంబులును, సీవియందు( బదియేడు రత్నంబులును, సీమంతంబున 

నేడు రత్నంబులును, గేయూరంబునం బదుమూ(డు రత్నంబులును 

బూని మెజువువలె నొజణువు చూపం బతికామయై తగినవతి లేక పరి 

తవించుచు నున్న దాని దశాననుండు సీతంబోలె హరించి మొజలిడ 

నంకంబున నిడికొని మత్పతియున్న సాలంబుచెంత సరై్వైశ్వర్య 

సమన్వితంబై మయనిర్మిత రత్నమయ చితమందిరంబై కనకశయ 

నానన శోభితంబై పద్మరాగపాతంబై బహువృష్న సమాకీశ్రంబై బహు 

భక భోజ్యాభిరామంబై పరివుల్ణ హల్చకోత్పల విభూషిత హంస కారండ 

చ[కవాకోవళో భితతీర సారవన విరాజిత పుణ్యనదీ కోభితంబె న యొక 

"గుహ సొచ్చి కునుమశయ్యవై రాజకన్య నునిచె నంత నా రాక్షసుని 
భార్యచూచి భర్తం గనుంగొని దీని నేమి కారణంబునం దెచ్చితి 

వేనుండ ? సపత్నీ దుఃఖంబు సహింవ నేర్చునే * యని యాగహించు 

గృహిణిం జూచి |వీయభాషల లాలించి యిది భక్షణార్థంబుగా సంపా 

దింప( బడియె. ద్విజుం డొకండు దైవ వశంబున నాహారంబుగా. 

జేరిన వాండు. వానిం దెమ్ము భక్షించెదనన( దద్వాక్యంబులు విని 

చెజగొని తెచ్చిన యా రాజకుమారి యేకతంబున నిట్టనియె. 116 

మిథ్యావాక్యము పల్కె సీ విభుండు దుర్మేధావధానంబుతో ( 

దథ్యంబయ్యెన పీకు ? నీదుముదిమిం దర్శించి చంచద్దుహా 

వీధ్యంత స్థలి నుండ. రోసి విడిచెన్ వేషంబు దూషింపుచున్ 

దథ్యంబింతయు రాక్షసోద్వహన కృత్యంబో సరోజాననా : 119 
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అనిన విని. 120 

కోధార క్ర కటాక్షయె కలగి రత్ష్లోభామ యీఖామరే 

ఖాధారాళ విలాన వి|భమ శుభాకారంబు వీక్షించి థె 

ర్యాధిక్యంబు వహించి రక్కసి బలౌదార్య|కియా శకి దు 

స్సాధుం డీఠతండడు పాదముంచు ని(క నన్మన్మ స్త కాగంబునన్. 121 

అని వితర్మించి యీ జగన్మోహిని భార్య యయ్యెనేని నాకు నిలువ 
వకాశంబు గలదే? సాపత్న ౪ ౧ దుఃఖంబు సర్వదుఃఖంబులకు దుఃఖ 

తరంబు. భార్యాద్వ్యయంబు గలవానికి సమతాబుద్ధిలేదు. పతికి నిష్ట 

యైనయది నుఖంబుండు. పతికి నిష్టంబుగాని యేది తిరస్కారంబు 
నొందుం గావున వై రనిర్యాతనంబు సేయవలయునని భర్తతో 

నిటనియె. 122 
C9 

రక్షోనాయక !: యీ నరోజవదనన్ రాజాత్మజన్ బాపురే | 

భా జార్గంబుగ( దెచ్చితేని విటప్మిపాంతస్థ నిదాణ నూ 

తృ కోణీనురవల్లభున్ మెన(గు మానందంబునన్ నీకు ని 

త్య శేమంకర శ క్రియుక్తుల మితోదారంబులై వర్ధిలున్. 128 

అన ధవుండు పొమ్ము పొమ్ము సృక్యభాగంబు లూరుచున్న యవి 

యన గుహ వెడలి వదియాజేండ్ల జవ్యనియె నిలిచి మద్భర్తం జూచి 

రాకాసి యిట్టనియె. 124 

ఏల వచ్చితి విటకు మహీనురేం[ద : 

కార్య మిచ్చట నెయ్యది గలదునీకు 

నేను రాక్షసి. బతిరాక్ష 'సేం్యదు( డొక 

రాజనుత( దెచ్చుకొని దాని రహిని( జొకిి.. 125 

నన్ను దిగనాడినా-డడు మనంబునందు 

నిన్ను బతి(గా' దలంచి యే నిశృయించి 

యున్న దాన నను[గహోద్యుక్తి నన్ను 

నేలు దయ(జూచి నేడు మహీనురెంద ! 126 

అనిన వి|వుండు [వియభాషల నిట్టనియె: 127 

మనుజులు రాక్షసులకు భో 

జనములు తద్గోష్టి యెట్లు శక్యము రజో 

మనుజ విరోధము పూర్ణం 

బున నుండి జనించినయది భువనములోనన్. 128 

N—19 
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అన మదిరాశ్ని మధురోకుుల నిట్టనియె : భవిష్యద్భారత పురాణంబున 

హిడింబియను రాక్షసి భఖీమసేనుండను పాొండవునకు భార్య గాంగలదు. 

అతనికంటె బలాధికుం డైన ఘటోత్కచుండను తనయుండు జనియింప( 

గలండు. వానినే శస్ర్రంబుల వధింప( దరంబుగాదు. ఇం|దశకి,చేత 

సాధ్యుండు గా(గల(డు. ఆశక్తి వూర్వంబున వై రోచనిజిఘాంనచే 
నిం దుండు మధ్యమలోకంబునకు( జని శౌర్యంబున నా శక్తి. దెచ్చి 

సాల్మాగంబున నుంచిన వాండదె యమర్తు్యుని వెనెని( [బయోగించిన 

మృతుండు గావలయు నది మత్పతి సాలా! గంబున నిడినవా(డు అది 

నేదెచ్చెద నది రాక్షసువై. _పయోగించితివేని యతం డీల్గిన మన 

మన్యోన్య |పేమాతిశయంబు లనుభవింప(గలము.  కాదేని వాండు 

నిన్ను భక్షించు. నన్ను నపత్నీ దుఃఖంబునం బొరలించుం గావున నీ 

యత్నంబుందలంవు. నే ననృతంబు పలికితినేని జన్మారిత పుణ్యంబులు 

దొలంగు, [బహ్మహత్యాపరుల పాపంబు నొందుదు, మద్యపానం 

బొనర్చిన దురాత్ములైన (బ్రాహ్మణుల దురితంబు నొందుదు, స్వర్ణ 

రత్న మే దిన్యపహారంబులు చేసిన వారి దుష్కృూతంబు' గాంతు, 

ఆత్మహననంబు చేసిన వారి దుర్గ్షతింబొందుదు, పంచమియందు గర్గరీ 

రవం బొనర్చిన స్త్రీల కిల్చిషంబు( జెందుదు. నవమిందరుచ్చేదంబు 

చేసిన వారి దుష్క్రర్మంబునకు లోనై యుండుదు. పర్వంబుల త్రీ 

సంగమంబు చేసినవారి వృజినంబులకు లోనగుదు. ఎవ్వ' డుచ్చిష్ట 

సమయంబున ఘృతంబు వోయించుకొని భుజించు నెవ్వండు ఘృతంబు 

(వేలంబట్టి యాస్వాదించు నెవ్వండు దివారతం బొనర్చు వారి కల్మ 

షంబులకు నాలయంబై వర్తింవుదు. గృహన్థుండై వె శందేవంబు 

సేయక భుజియించి భికుకులకు భిక్షయొడంబడి పరిహరించిన వారి 

యఘంబునకు నాటపట్టె కనుపట్టుదు. నం క్రమణంబున(దై ల స్నానంబు 

గోవులచేతందీ ర వ్రజనంబును, బరోదపానంబునందు( బంచ మృ త్తికా 
విండోద్ధరణంబు సేయక స్నానంబు చేసినవాని యంహువారంబులకు( 

జేరిక యగుదు. కుశకాశతృణంబులు దక్క శుష్కకాష్టంబుల దంత 

ధావనంబు చేసిన పంకం బనుభవింవుదు. నిజగృహంబున మొదవుం 
గట్టి తృణజలంబులం టోషించనివాని యేనంబులంజేకొందు. దేవార్చన 

యందు. బై తృుకంబునం గాష్టాసనంబుననుండి యెవ్య( డాచరించు వాని 

N-19x 
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దుష్కియలకు మూలంబగుదు. ప్ర బాహ్మణుండు గోరహితంబుగా 

మహిషీగణంబు నేలుకొనువాండెన్నెన్ని బాములంబడు నవినే నొందుదు. 

చిరిగిన, యధాతంబైన దగ్గంబై న పరులు గట్టినదియెన పటంబు( 

గట్టుగొని దేవార్పనంబు నసేయువా(డేగతింబొందు నాగతిం బొందుదు. 

వధూవిలోకన వరదార విలోకనంబుల నెయ్యది |పావించునది నాకు 

లభించు. సత్కథా్మాపనంగంబు సేయునెడ విఘ్నం బాచరించువా౭డే 

లోకంబునొందు నా లోకంబు నందుదు. పారక్యమందు నజాత 

కుసుమంబున( జేయువా( డెచ్చటనుండు నచ్చటనుండుదు. కంచుకో 

పేతయగు విధవయు( గంచుక రహితయగు భర్హృమతియు నేజగంబుల 

నుండుదు రాజగంబుల నుండుదు. హినజాతి యతండు [బాహ్మణ 

వేషంబు? దాల్చిన, [బాహ్మణుండు ద్రాహ్మణ చిహ్నంబు లేకయుండిన 

నే దుర్గతులం బొందుదు రా దుర్గతులం బొందుదునని పాపరాక్షసి 

బోధించిన నంగీకరించి [దవ్య లోభ రతి లోభంబులు పెనంగొని 
తచ్చ డ్రి వేగంబె తెమ్మని నియోగించిన రాక్షసి చని తెచ్చెనంత. 129 

ఘను. డా రాక్షనవీరుండు 

తను( జెజిగొని తెచ్చి మదనతంత |క్రీడన్ 

బెన(గొన వచ్చిన నా నృప 

తనయ [వియంబొప్ప' బలికె దనుజునితోడన్. 180 

పరిణయము లేని కన్యను 

గరిమన్ రతినల్బ బాత కంబని శాస్తాాం 

తరముల( బల్కిరి ధరణీ 
సురవర్యులు వినవె ధర్మసూక్ష్మ [కమముల్. 191 

అదిగాన మద్భాగ్య మట్టయిన( గానిమ్ము 

నీకు దోసములేదు నిశిచరేం|ద 1 

కాముకుండవు గాన భూమీశ సంగు ప్త 

సౌధస్థలము( జొచ్చి శంక లేక 

తెచ్చితి నన్ను నుద్వ _కిమై మొదలనేె 

ధవుండు భార్యయును విద్యయు గృహంబు 

విత్తంబు కష్టంబు వృద్ధి త్షయంబులు' 

[భావించు దై వకృతంబువలన 
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నారదుడు తత్త్వవిద్యా విశారదుండు 

నానతి యొనంగా నట్టనె యఖిలజనులు 

దైవవశమున నుండ(గ6 దగు నుపాయ 

ములు వృథాయగు వంధ్యారతులను బోలె [32 

నీవు దక్కనాకు నిక్క-ంబు వతిలే(డు 

సాలసాల మూల సంవవెశి 

యైన విపు నీకులాంగన చంవక 

యుండెనేని తెమ్మఖండమహిమ. 188 

పావకుండును జలమును [బాహ్మణుండు 

భర్త లరయంగ జగతిలో( బరిణయమున 

కట్టు గాన కుశ జలానలాదికంబు 

లొనరకుండిన [బాహ్మణుం డొక(డు చాలు. 184 

దనుజాధీశవతంన : నేండు సుముహూ ర్రంబై న హోమాంతరం 

బున విపున్ భజియుంపు మి వనిన నా వూవిల్తుడెయన్ రయం 

బున నేగాన్ ఫలియించు(బో మనసులో. బూర్జంబులౌ కోరు. లా 

ఘనవి పున మడియించునో యిువుడు మత్కా-ంజాక్నే గరోం్పద్దతిన్. 199 

అని చింతించుచు నేగుచో నదరె సవ్యంబె న నేతంబు స 

'య్యన నాత్మక్షుత ముద్భవించె, నిజదేహాకీర్ణమౌ నంబరం 

బును నేలంబడియెన్ నగ్మాగమున నిప్పుల్ |గక్కె ఘూకంబు [ప 

త్యనిలంబుల్ పలుమాలు వీచె నశుభంబై తోంె. [(గవ్యాశికిన్ 196 

అవి యన్ని యును నాదురాత్మకుం డాత్మలో 

గణన సేయక వచ్చి కామనీయ 

కస్ఫూ ర్తి మానుషకాంతయె భర్త ఖా 

ర్యాభావములను [బాహ్మణుండు, దాను 

జోకయె మద్భర్ర. తు[దుండు సంతత 

పాపశీలుండు సవత్ని (గాగ 

నొక బాలరాజ కన్యక నెత్తుకొని వచ్చి 

యున్న వాం డతని నే నౌల ననుచు 
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తే.గీ. నాడి కొన విని కోధత్మామాక్షు. డగుచు 

సీ. 

తే.గీ. 

వివృత వదనంబుతోడ( దద్వింరు( డున 

వాక్కుుఠారంబు బెళ. కనవార్యశ క్తి ( 

గవని చనుదేర వెజుచి తత్య్భంజవదన. 187 

శకి వెవుమనుచు( దచ్చ క్తి( దెలుప నది [ప్రయోగించిన వక్షస్థలంబు 

నాటి రాక్షసుం డిలైనంత( దచ్చ_క్తి నాకంబునకు నే. నిశాచరకాంత 

యేకాంత నిశాంతంబునకుం దిగిచి దివృమానసభోగంబు లనుభవింపు 

మనీ వయోధరంబు లాస్పాదింపుచు( గొగిటం జేర్చుకొని వెనుచని 

వచ్చు కాంతునకుం గై దండయిడి కుచంబుల నొత్తుచు గుహలోనికింజని 

రాజకన్యకామణిం జూవి యిది వంచగవ్యూతి సంజ్ఞచెం గాశియను 

పురంబు గలదు. హరిహర భాస్క_రులకు నాలయంబై నదది. అందు 

నీల్లినవారికి( బునరావృత్తి లభింపదు. ఆ వట్టణంబేలు రాజవుతి యిది. 

దీనిం గాముకు(డై మత్పతి నిదించునెడ( గొని తెచ్చె. దిని. దండి 

కడకు( జేర్చి సంరక్షించు. ఇవియే వరరత్న శయనాసనంబులేను నీ 

యధీన. నేను నిన్నుంగోరి నీనిం జంవించితి. వినిం గౌమారంబున( 

బతింగా వరించియు నీ శుభాకారంబునకు మోహించి యిట్లు కావించితి 

నన్నుం గటాక్షించు మనిన? ద|దాక్షసితో నిట్టనియె. 188 

ప్రల నమ్మ(గరాదు చెలువ | సవర్ణు(డౌ 

[పాణ నాయకుని సావత్న శంక 

సమయించితివి నన్ను సమయించు టేమి చో 

ద్యంబు లావణ్య గుణాభిరాము( 

డధికుండు నాకంటె నభిమాని యరుదేర 

సీక్రేట్ మోపఃంబు నీరజాడి : 

యత్యంత భయము జాహ్యాభ్యంతరంబుల 

నావహింపు చున్నయది నిజంబు 

చం: దబింబాన్య | నీకు నిష్టమగునట్టు 

సేయుమి(క నెల్ల నేండింకల జి త్తగించి 

[తుంచి భుజియించు వీవు న క్రంచరాంగ 

నామణివి నీకు నిది కుల న్యాయవథము. 189 

అనిన 140 



న్నీ 
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మ. నను నెల్లప్పుడు నేయ రాక్షను( డనూనకోధధూ మాక్షుండై 

మును, “సేసిం జెజిదెచ్చె నగ 1లిక మై మోహించి సాపత్న్యదుః 

ఖనిరోధం బొనరించె ఫడు మిగులం గష్టాత్ము( డేమందు నీ 

దనుజస్ర్రీ పతిఘాత శీల (2) యని యాత్మన్ నమ్మ (గా నేరువేః 141 

వ. అయిన నేమిః నమ్మి నవానిం దెగటార్చిన [బహ్మహత్యా పాపంబులని 

యెజుంగనే ? 142 

ఆ.వె, నమ్మునమ్ము నన్ను నమ్మినవా(. దని 

నిన్ను నిర్యహింతు నిజమనోధి 

రాజయెన యంతో రాత్మయు( బంచభూ 

తములసాక్షి నీవె ధవుండవెంచ. 148 

వ. అనిన దద్వాక్యంబులు సత్యంబులుగా( దలంచె నంత రాక్షసి నిజమంది 

రంబునంగల  సకలధనంబులు సం[గహించుకొని క రేణురూపంబున 

[భాహ్మణునిం బై నిడుకొని రాజప్ప తియైన రత్నా వళి నదృశ్య కరణ 

శ కిం దోడుకొని తృతీయ ముహూర్తంబున శంకరాలయంబున కరు 

దెంచి కాశీపురంబు చూపి యిది పాపతరు కుఠారంబు. ఇది నంసార 

గేహ పాదకందిది షడూర్మి కూర్మ నువర్ణద్యూతం విది కర్మ వీ్జోష 

రంబిది సద్గతిమూలం విది వురాణంబుల వైష్టవ స్థానంబని వర్థింపు 

దురు. శంకరుం డెన్ని దివ్వ తీర్థ న్థ స్థలంబులు “దిరిగిన [బ్రహ్మ హత్య 

దొలంగదయ్యె నిది విడిచిన నేమి యగునోః యని (పార్థించిన నారా 

యణుం డిచ్చె నిది శివునకు. నాడు మొదలుకొని శివకేేతం బయ్యె 

నిది భోగాభిలామల కేని మోక్షదాయకం బిందునున్న వారికి. గాల 

భెరవుం డనేక విఘ్నంబులు గల్సించు నిందు సిద్ధింబొందిన చంచ 

లాత్ములకేని ముక్తి కరతలామలకంబగు. ఈ రత్నావళి తండి 

(పతాపశాలి యీ పట్టణం బేలు నతనికి నీ కన్యక నర్పించుము. ఈ 

కేతంబు భుక్తి ము క్రి [పదాయకంబు అని విన్నవించిన విని 

బ్రాహ్మ ణుండు రత్నావళితో దిగు నంత. 144 

క, వీనోత్తుంగ పయోధధర 

మె నారీ లీల(దాల్చి యా రాకని ను 

శ్రీ నరుగుదేర విపుం 

డా నృప కన్యాపురమున కప్పుడు చనియున్. 145 

తీర అఖండయతి.* 
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చనుచో నంత నిశీథమయ్యె బురరజా శీలకుల్ ధావనం 

బున నన్యోన్యభయంకరార్భటి సమావూర్తో ? హల 

బున బెల్లార్చుచు రాజవీధికల చ ప్పుళ్ళాలకింప6గ( గ్ 
స ర్య 

నొని యా రాజకుమారి పల్కెనపు డా తోణీళశభృత్యాశితోన్. 146 

మీరు వేగంబునంజని మజ్జనకుండగు రాజుతో నంతఃపురంబున నుండి 

మున్ను నన్నొక దురాత్ముండు రాక్షనుండు గొని చనిన నా రాక్షనుని 

చేత నదూషితనై (బదికి వచ్చితి. నాకై విచారంబు నందవలవదు. 

[బాహ్మణుం డొకండు మహానుభావుండు తోడ్తెచ్చె నతని నెదుర్కొని 

యర్థ్య పాద్యపురన్సరంబుగా( బూజింవుము. దైవ వశంబున శ [తుం 

డణ(గం|దొక లే.డయ్యె. పితృవనంబున గతజబీవుల యన్నంబు 

భుజించు వాయసంబునకు హవిర్భోజనంబు లభించునే ? శునకంబున 

కుచ్చిష్టంబుగాక రాజార్హంబైన పంచగవ్య [పాశనంబు సిద్ధించునే: ఏను 

ద|దాక్షనునకు భార్యనై [బదుకనేర్తునె తల్రిదం[డులైన మీ భాగ్యవిశే 

షంబున విష్ణుపాదనం[పా ప్త గంగోదకధారవలె. బవి|తనై వచ్చితినని 
విన్నవించుండని పలికిన నుబాహుండను వుర రక్షాపాలుండు రాజ 

గృహంబున కరిగి యన్నియి విన్నవించిన నద్భుతంబగు త ద్వ్భృత్తాంత 

మంతయు విని రాజు మహామాత్య కళత పురోహిత సమేతుండై పుర 

దాంరంబున వెడలి గంగాతీరంబున నమ్హాన కుసుమాభిరామయు నను 

పమ మణిభూషణోద్రామయు నగు కూ(తుం గాంచి దూరంబుననుండి 

మొజలిడుచు వచ్చి యక్కునం జేర్చె నంత నంతరంగంబు నిండ నా 

కాంత తండికిం (బణమిల్లి ఏను ధెతచరణనై కాళ్ళకడ శిరంబు చేర్చు 

కొసి న్నిదింప రాత్షనుండు గొని చనియె. నన్ను వరింపదల(చిన రాక్ష 

సుని నే తన్మానుషాకృతినున్న తద్భార్య సాపత్న్య దుఃఖంబున వాని వై 

నలిగి యతండు శార్యంబునం దెచ్చిన యిం[దశకి దైవ వశంబునం 

జేరిన యీ బాహ్మణుని చేతికిచ్చి మడియించె. మమ్ము6గ రేణు రూపం 

బున దనవె నెక్కించుకొని యిచ్చటికిందెచ్చె. దీనిం బూజింవవలయు. 

ఈ [బాహ్మణో త్రముండు సద్దుణవూర్ణుండు. ఈతండె నాకుం బతి. 

పురాణంబుల నొకనికిం గూర్చినయది యొకనికి లభించదని వలుకుదు 

రితనివై నాకు మనంబు దగిలినయది. నతీ ధర్మంబు నిట్టనెయగు. 
శాస్తాగమ నిదర్శనంబున నితనింగని యే నన్యునొల్ల. ఈ రాక్షసి 
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మత్పాణంబులు నల్మినయది. ఏతతృమ్మతంబుగా రూపకులశీల సంప 

న్ను ండగు నీ [బాహ్మణునికి నిమ్మన నట్టనె నంగీకరించి దానిం 

(భార్థించి. 147 

కానీరాజు పు[తికిను గౌండిన్యున తెచ్చి వివాహ మొనరించుట 

మ. 

తే, గీ. 

ఇది నీ దాసి యను[గహింపు కృపచె నింతీ!: మనోజాత మ 

ర్మదబాణంబుల( దూలి యోర్చితివి తదత్షోవిభున్ నింద కా 

స్పదమైయుండిన నుండనిమ్ము విలనత్సౌభాగ్య థాగ్ల్యైక సం 

పద సీ విపుండు భర్తయైన జనిసాఫల్యంబు నీ కబ్బదె 7 146 

మత్సుతకును నాకు మద్భాంధవులకు మ 

దిష్టదెవములకు నీశ్యరివి న 
రుషా 

చీ దొషనంవతి నుండకు మిది? 
we 

పత్చిత్వ వ్ర 
జ్యాగణికిచ్చితి నాత్మజాత 

నిదిసికునిల్రడ యెలమితో మన్నించి 

దాసిగా నేలుమో తల్లి : నీవు 

దెహంబు.( [బాణంబు( దీజీనయవి నేండు 

తిరుగనిచ్చితివి సందేహమేల + 

యనుచు లాలించి పలికిన నాత్మ నుబ్బి 

యిద్దజము నీకు. దనయల మింతయేల ? 
నగరమున( బూజ నొందితి జగమెజుంగ 
నిఖిలభాగ్యంబు లభియించె నృపవరేణ్య : 149 

అష్టమినుండి చతుర్దశిదనుక నేడుదినంబు లుత్సవంబులు సేయవలయు 
నృ త్తగీత వాద్య నటకీ ర్తన సమేతంబుగా బలిపూజాదు లర్పింపవలయు 
నగరంబు శృగారింవవలయు నిందున నీకు( గల్యాణ పరంపరావా వ్రి 
యగునన నట్ట కావించి [బాహ్మణునకు( బరిణయం బొనరించె నంత 
దానదాసీ గో మహిష హయ కుంజర యాన దివ్యవస్తాాభరణ కనక 
రత్నాదులతో భటజనంబు గొలువ రాజు రత్నావళి ననిచె. రాక్షసి 
కరిణియె కంధరంబున నిడికొని నిజవురంబునకుం దోడ్కొని తెచ్చె. 
తద్భృహంబు కుబెరగృహంబునుంబో లె, గలిత వస్తు సకల సం[గహంబై 
యుండ నపత్నీ ద్యయంబుం జూచి యేను దుఃఖింపుచు నుండ బంధు 
నఖీజనంబులు చేరి మర్మ భేదకంబులగు పరునని మాటల నిట్టనిరి. 150 



తే.గీ. 
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పతి నీకు వలనెనె భామిని ధనలోభ 
పరత వంచించితి భర్త నిన్ను 

దినత వే(డనిందించి త్యజించి ప్ప 

పుట్టిన యింటికి? బోయి? నావ 

నీవు చేసిన నిత్య నీచ కృతకంబులు 

దల(వవే చంచలత్యమున నబల : 

కాశ్వ్యతమె తండి సంపద : మణి భర్హ 

సంపద సతికి శాశథతము గాక 
0 

యధివుకడ కెట్టులంగెద వబల ! లజ్జ 

లేక భాషింప నోరాడు నీకు నెట్టు 

లంగ సంగంబు నుఖమె ? దురాత్మ : నీవు 

నాట నాడిన మాట నానా,ట నరయ. 151 

అతండు నిన్ను గృహంబు( జేర నిచ్చునే ? లోకవాదభయంబున, 

జొరనిచ్చిన శయ్యకు( జేర నిచ్చునే ? శయ్యకుం జేరనిచ్చిన బశు 

నంయోగంబునుంటోలె బలాత్తార రతంబగునని యాడిన నధోముఖినై 

య(శువులు దొరు౮౫ సీమణివలయంబేల యీనైడి ? సీ నూవురంబేల 

యీనైతీ ? సీకటి నూతంబేల యీనైతి నయ్యో : యొక గవ్యయెన 
నిచ్చిన మన్నించు.గా ! లోభంబుకంటె దుర్గుణంబు గలదే? యని 

*0తలంకుచు నతని మొగం బెట్టుకాంతు నేమని భాషింతు ? తలకుం 

బాసిన వెండుకంజేసి విడిచితి నింక నెడసిన చిత్తం బెట్టు హత్తునని 
విచారించుచున్న సమయంబున. 152 

బంధువర్లంబు వెంబడిరా ననేకులు 

వేతహస్తులు వృద్ద వి|పజనులు 

చామరవ్యజనవీ జనవరుల్ నలువంక 

నవడి(గొల్య౮॥ సితచ్చ[తరాజ 
(2) 

మూనిపట్టంగ భూషణోత్కర పేటిక. 

గొనియొక నరం ధి మొనని నడువ 

రమణీయ కాంచన రత్న డోలిక( దెచ్చి 

జంఘాలవర్వు లాశ్చర్య శక్తిం 

89. 

40. 

“నాడో వాత [వతి 

తలంగుచు వౌత (వతి 
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తే. గీ. గనుంగొని పురంధధిః నీ పతి ఘనగుణాఢ్యు( 

డఖిల ధనములు భార్యాద్వ్యయంబు. గలిగి 

యరుగుదెంచి భవన్మోహ భరమువలన 

మమ్ము, బుత్తెంచె( దడవేల ? మగువ! రమ్ము. 153 

అను తద్వాక్యంబులు విని లజ్జించి |వత్యు త్రరంబులు దోంచక వతి 

గుణంబులు దలపోయుచు నున్న సమయంబున బంధువర్గంబు పతి 

విలువనంవినం బోవని యది వదియేను జన్మంబులు వాయసియె 

జన్మించునని బోధించి డోలిక నెక్కి-ంచిన నేను భ రృృగృహంబున కె(గి" 

కను(గొంటి వస్రరానులు 

ఘనసార కురంగనాభి కాకీ రజ చం 

దనరానులు (ధనరానులు) 

నినరాసులువోలె మణులు నిరుగడ మెజయన్. 155 

అప్పుడెదుర్కొని మద్భర్త రాక్షసి రాజనందనలచే( బాదంబు లొ త్తించి 

తనకుమామయగు రాజిచ్చిన సి సొమ్ములు, రాక్షసీద త్తదివ్యరత్నంబులుం 

జూపి యూ సొమ్మునకు*! నికే యాథిపత్యంబులని యన్నియు నప్పన 

చేసి నన్ను మన్నించి; సపత్ను లుచూడ నేకళయ్య విహరించె. ఇట్టు 

కొంతకాలంబు దాటిన నేను. గాలాంతరంబున నరకం బనుభవించి 

యీ రూపంబున జనియించితి. ఇంక వేయిమాజులు తిర్యగ్యోనుల 

జనియింప వలసినయది. తన జీవితంబులు పతియెడ దాణెనేని బహు 
నరకంబు లనుభవించునని కాష్టకీటంబు పలికిన నేనిట్టంటి. 156 

నిను+ జూచిన దయవు బిడి 

ఘనతరమగు నిట్ట పాతకంబే సుకృతం 

బున జను నౌ సుకృతం విపు 

డొనరించి జగంబు లెటు(గ నొనంగుదు నీకున్. 157 

అనిన గాష్టకీటం బిట్టనియె 158 

ఇలయెల్ల దాన మిచ్చిన 

దొలంగ6ందు నా పాతకంబు దూరతరంజె 

తొలంగును హరి వానరమున - 
వెలసిన నుకృతంబువలన విమల చర్మితా : 159 

41 “మీకే” [వాత [వతి 
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మాఘ మాస మహామ 

మణియ మాఘమానంబున దేవతలు తమతేజంబు జలంబుల నుంతురు. 

తజ్జల స్నానంబున [బహ్మహత్యాది పాపంబులు మొజలిడుచుం 

దొలంగు. నాండు స్నానంబు చేసినవాదికంగల సద్గతి సంగరస్థలంబున 

నైనలెదు. సరిన్ని ర్హ రర జలంబులం దవగాహించుట యు త్తమంబు. 

వాపీ తటాక ంబులయందు స్నానంబుగావించుట మధ్యమంబు. గహ 

స్నానంబు (శేయోఒర్థు లగువారికి. జేయందగదు. శీతల జలంబున 

(బాతస్న్నా ంబు( జేయ దక స్త సంబు. క్రేశంబునంగాని స్ సౌఖ్యంబున( 
సం 

బుణ్యంబు లభధింపదు. ౪ శయస్కాా ముండగువా(డు వహ్ని pmo 
ee 

జనదు. హోమార్ధంబు వహ్నిన స్పర్శంబు సేయందగదు. నూర్యోద 

యంబున( దు దూర్చు దెల్రనగుట మేఘావరణంబున సూర్యుండు గానరాక 

యుండిన నుదయంబి కా నెఖుంగవలయు. ఉదయంబున స్నానం 

బర ంబుగాదు. నరితోయంబు దొరికకయున్న నవకుంభ స్థిత జలంబులు 

వాయువు రాతి సోకిన యవి తిర్ధమాడిన గంగాస్నాన సమంబగు. 

మాఘంబున దినదిన స్నా నంబుచేసి శర్కరతో (గూడ. దిలలు దానం 

బటొనంగవలయు. మాఘావసానంబున [చాహ్మణులకు ష్మడసో పేతం 

బుగా భోజన మొనంగవలయును.  విక్షుమూర్తియె నిరంజనుడగు 
సూర్యుండు (వేతుం డగుంగాక యని దంపతులకు శుక్షవస్త్రంబులును 

సప్త ధేనువులును మోదకంబులును దిలమయంబు లగునవి ముప్పది 

యన్పింవవలయు నామోదకంబు లొకభాగంబు శర్భరయు మూ(డు 

భాగంబులు, తిలలు నారికేళ శకలంబులు మూ(డు భాగంబులును, 

నేలా మరీచంబులతో. గూడ! జేసిన దాన శుద్ధియగు. మాఘంబు 

నెలయు నభ్యంజనంబు వర్జింపవలయు [బాహ్మణుండు. 

“దివాకర ! జగన్నాథ ! [ప్రభాకర ; నమో౬స్తుతే 

పరిపూర్ణం కురు ష్వెదం మాఘస్నానం మమాచ్యుత ఫీ 

యని నూర్య పార్థనంబుచేని యా సూర్యబింబంబు భేదించి పరమ 

భామంబు నొందుం గావున మాఘస్నా నంబు సేయు నతండు మోక్ష 

గామియగు. తన్మాసంబున శుక్షప క్షైకాదశి యందు నాదిత్యార్శ_ంబుల( 

గూడెనేని మహాపాతక నాశంబగు. నక్షతంబు6 గూడకుండిన నుప 

వసింపవలయు.  కౌరసలలో యశస్కరుండగు ఫీముండు దరాగ్ని చే 

నుపవానంబున కోర్యకుండియు( దన్మాసంబున నువవనించిన మహా 

ఫలంబని యెజింగి యువవసించు. నాటినుండి ఫీ మైకాదళీయనం 
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బసిద్ధంబయ్యె. ఇది మహాపాపంబు లవహరించు. కున్ఫపతి దేశం 

బునుం బోలె, గువుతుండు కులంబునుంటో లె గుభార్య పతింబోలె, 

నధర్మము ధర్మువుం బోలె, గుమం|తి రాజుం బోలె, గుజ్జానంబు 

జ్ఞానంబునుం జోలె గుకశౌచంబు శొచంబునుం బోలె, ననంహాదంబు 

సంవాదంబునుం టోలె, ననత్యంబు సత్యంబునుం టోలె హిమం బుష్టం 

బునుంబోలె, ననర్థం బర్ధంబునుం బి వోలె: (బకీర్తనంబు దానంబుంబోలి, 

విన్మయంబున( దవనంబునుం బోలె, నశిక్షచే బ్యుతుండునుం బోలె, 

దూరగతి గోగణంబునుం బోలె, సంకేతంబు వైతృకంబునుం బోలె, 

వివర్ధనంబున వి త్తంబునుం బోలె, భీమద్వాదశి సమసాఘంబు 

లహరించు. 160 

[బ్రహ్మ హత్యా సురాపాన హేమస్తేయ 

గుర్వంగ నాసంగ ఘోరతర మ 

హా పాతకములు నయ్యన నన్నియును గూడి 

[పావింవ హరివాసరంబిె కాని 

యరయ( బుష్క_ర నైమిశారణ్య కురుదేశ 

శమన సహోదరి జహ్నువ్యుతి 

కా నర్మదాదేవికా |ప్రభాసాది త్రీ 

ర జపతపో హోమ దాన మహిమ 

లణ(ప నేరవు లోకంబు లభినుతింప 

భూమిలోవల( గల పుణ్యములును హరిది 

న|వతవు సుకృతముదూ(చ నయము దెలియ 

సరియె హరివాసర్మవత సారమునకు ? 161 

ద్వాదశీ పుణ్యవానరోతృవము వంటి 

యుత్సవము గల్ల నేర్చునే యుర్వియందు 

నజహరాదులకై న శక్యంబె దాని 

మహిమ యంతయు? గొనియాడ మధురవాణి: 162 

ద్వాదశినాండు హాటక వరాహ పురుషరూపంబు గావించి ఘటోపరి 

భాగంబున నవత్మామప్యాతంబు నిలివి దానియందు సర్వబీజంబులు 

నించి *౭సిత్రవస్త్రంబు గట్టి నువర్ణందిడి దుట్టు దీవంబులు వెట్టి, సుర భి 

కుసుమంబులు నిగిడి “వరాహాయ నమి యని షాదంబులును, 

“కోడాయనమ” యని కటిన్థలంబును, “గంభీర ఘోషాయ నమి యని 

శల. ల్ధీత్త (వాత (వతి 
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నాభియును, 'శ్రీవత్సధారిణే నమి యని వక్షస్థ గలంబును, “సహన 
శిర సేనమ' యని బాహువులును, “సర్వేశాయనమ యని కంఠ |పదెశ 

మును, “సరాత్మనేనమ"యని ముఖంబును, “సు[వపభాయనమి యని 
లలాటంబును, 'శతమఘాయ నమ' యని కేశంబులును బూజించి, 

జాగరంబు గావించి విష్ణు మహత్త్య |వతిపాదక పురాణంబులు వినుచు( 
బాత౭కాలంబున( గుటుంబి యగు వై_ప్షవునకు( [గోడ నహితననై వెద్య 

పరిచ్చదకుంభంబు దానం విచ్చి యంత బంధు వర్గంబుతో( గూడ 

కారణ చేసిన. బునర్ద ననంబు నొంద(డు. జ్ఞానాజ్ఞాన కృతంబగు 

బహుజన్మార్టిత పాపంబును సూర్యుం డంధకారంబును బోలె హరించు 

నిటువంటి ద్వాదశి పూర్వుజన్మంబున నాచరించినదానవు. తన్మహత్త్వం 

బున నీపతి యీ వు[తుం వీ సంపద నీకు లభించె. తదాదశీ [వతవుణ్య 

చతుర్దాంశంబు నా కిచ్చితివేని భర్తృనిమిత్త [దవ్యలోభ పాతకంబు( 

దరించి నద్దతిం బొౌందెద. నా యట్టు లెవ్వతె లోకంబున నాచరించు 

నది [కిమియోని శతంబునం బుట్టి పిమ్మట. జండాలియె జన్మించునని 

విన్నవించిన దానికి, దత్సలం బొనంగితి. ఏం జూడ విష్ణు పురంబున 
కేంగ. స్రీలకు. బతియే దైవంబు. పతిని విడిచి వీితృగృహంబున 
కేగి బాహ్మణభార్య కాష్టకీటం బగుట చూడవే ? కుల శీలాద్యభిమాన 
వతివి.  మజియొకటి వెడుమని పలికిన రోషంబున నంధ్యావళిం 
జూచి యిట్టనియె. 169 

"మోహోని ఫర్క్యాంగెపుని రాజు చంపవలెసనని కోరుట 

సకల ధర్మాధర్మసార మీ వెజింగిన 

దానవు పతిహితత్యంబు కొజుకు( 

[బాల మిచ్చెదవెని( ద్రాణంబన(గ నెంత ? 

యంతకంటె. దలంప నధికు(డైన 

ధర్మాంగదుని బట్టి తన చేతివాలున. 

దల [దెవ్వనేసి యాతల నిజాంక 

భాగంబుచె( బక్యఫలమున్న యట్టుగా, 

బర(గంబూనిన వాని శిరము నవ్య 

చం్యదబింబ సమంబు సశ్మశుకంబు 

కుండలాంకంబునైన యా గొనబు చూచి 

సంత సిల్దుచు నేతా[కు జలము లేక 

రాజు వర్తింప వలయునో రాజవదన : 164 
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అనిన. దద్యచనంబులు విని కంపించి సంధ్యావళి ధైెర్యంబు పూసి 

నగుచు శుక నమీరిత గాథ పురాణంబులయందు వినంబడియె. 

ద్వాదశి స్వర్గ మాక్ష[పదయగు. ధనంబు విడుచు, గృహంబు విడుచు, 

భార్యల విడుచు, మ్మితుల విడుచు, గురుని విడుచు, బంధువుల విడుచు, 

తీర్థంబులు విడుచు, యజ్ఞంబులు విడుచు, ధర్మ. కియా తపస్సాంఖ్య 

యోగంబులేని విడుచుంగాని యభయపక్ష ద్వాదశీ వాసరోత్సవంబు 

విడువ(డు. తద్ద్వాదశీ [పభావంబున కేమంబయ్యెడి. పీకు నంతోవం 

బుగా ధర్మాంగదుని హింసించిన నంతోషమున నుండుము. సత్యంబు 

వదలిన నరుండు శంపాక పరునకంటె నీచుండగుం గావున సత్యంబు 

వదలునే? యని పోయి వతి చరణంబుల [వాలి యిట్టనియె. 165 

ఎంత బోధించినను విన దీరనంబు 

మించి హరివాసరమున భుజించు బొండె 

తనయు ధర్మాంగదుని తల తజంగుటొండె 

కాని యెవ్వియు నొల్ల్చ దా కలువశీల. 166 

తనయునివై( |బేమ తల్లికి నధికంబు 
కనియెడి దుఃఖ ముత్క_టతరంబు 

తండి వీజావాప ధర్మ హేతువు గాని 

తల్లి పాలనము వర్ధనముచెయ 

నోపు లోకంబున నూర్తిత నత్మవ 

తంబునిల్స( దలంచి ధరణినాథ ! 

శత్రగుణాధిక పు[త సౌహార్ద మాత్మకు 

వదలితి నీవు నత్సథమునంద 

ఘనుని ధర్మాంగదుని( బుతు డనక చేతి 

హేతి, బరిమార్చి మెడమి(ద నిడిశిరంబు 

గాంచి హర్షించితేని యాకాంత కొన(గు 

వరము ఫలియించు ననియె నావశ్యక మున, 167 

ఇట్టి యాపత్పరంపరలు తరింపంజేయ సీశ్వరుండు గలడు. శిబి 

శ్యనంబునకు మాంసం వీ(డె? పురందరునకు( గర్టుండు చర్మం బొప్పిం 

పండె? జీమూతవాహనుండు గరుత్మంతునకు( [బాణం బొసంగ(డె ? 

దదీచి దేవతలకు నెమ్ములు విసర్జింపండె ? క్రీర్రి ధర్మంబు సత్యంబు 

నిలుపుకొనవలయు. ఈ మోహిని ధర్మ[భంశంబు నొందింప విధాత 

నిర్మించినవా(డు. వుత హింసకుని వై దేవతలు వై ముఖ్యంబు నొంద 
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రెని హరివదంబు నొందెద వవశ్యంబు దృఢచిత్తుండవై సత్యంబు 

నిల్చుకొమ్మని విన్న వించిన. 165 

అంత రుక్మాంగదుండు వుతహత్య, యాత్మ 

హత్యయును జూడ బ్రహ్మ హత్యాధిక ములు 

గాన ధర్మజ్ఞ వినయ విఖ్యాతు నితని( 

జంపి యేలోకము భబింతు సాధ్వి: యకట ! 169 

మందరంబున కేలపోయితి ? విధిబలంబున నీ మోహిని నేల చూచి 

మోహించితి ? కుప్పుతుండేని యొకనిచే సిల్లినం దం! డికి దుఃఖంబగు. 

ధర్మశీలుండైన నందను నెట్టు నా చెతిహేతిచే హింసింవుదు ? నేను 
జంబూచ్విపంబె కాని (యీతండు) నవ ప ద్వీవంబులు నేల. విష్ణుభక్తి క్రి చే 

నాకంటె నధికుండు. ఏమి సేయుదు నెట్టు (బదుకుదు" నెట్టు 

తరింతు? ఏ నేగి స్వాంతంబు గావింతునని చేరంజని యిట్టనియె. 

సౌరి గొన(జాల నందనుని, బుణ్యక రంబగునట్టి త|దమా 

వరదివస త్రయంబు విడువన్, ననునేని కృతాభిషేకయె 
పర(గిన సాధ్వినేని యసిపాలుగ! జే నెద. జయుమన్న దు 

ష్కురతర 'ఘోరకర్మము లసంఖ్యములై న నొనర్తు నెన్నికన్. 171 

ధర్మాంగదుం జంవిన నీకు శేమిలాభంబు? హరివానరభంగంబు చేసిన 

సీకు నేమి లాభంబు? దానుండ నినుంగొల్చిన వాండ నెయ్యదియెనం 

జేయుదు. కళితరత్నాంగుశీయక భారంబులగు కరంబులం బాదంబు 

లొ తెద నను గహింపవే: పు[తభిక్ష( బెట్టవె; గుణవంతుండగు వుత 

రత్నంబు దుర్హభంబు, హరివానరంబు దుర్తభంబు. జాహ్న వితోయంబు 

దుర్హభంబు. జనని వాత్సల్యంబు దుర్తభంబు. సతు_ల|పనవంబు 

దుర్తభంబు. వంశజ [వియాజనంబు దుర్ణభంబు. కాంచన దానంబు 

దుర్హభంబు. హరి పూజనంబు దుర్తభంబు. వైష్ణవదీఇ్షా నియమంబు 

దుర్హభంబు. శుతి సం|గ హంబు దుర్తభంబు. వరాహక్నే[త వానంబు 

దుర్హభంబు. ఆత్మచింతనంబు దుర్హభంబు. గురునత్కారంబు దుర్హ 

భంబు. విష్ణు నిమిత్త జాగరంబు దుర్తభంబు. పుష్కర జలంబు దుర్గ 

భంబు. శిష్ట నంయోగంబు దుర్హభంబు. పుుత సం|పా వ్రి దుర్జభంబు. 

అచ్యుత భ క దుర్హభంబు. వథ్యాశ నంబు దుర్గభంబు. మహోషధంబు 

దుర్హభంబు' వ్యాధి నిదానంబు దుర్హభంబు." మరణవేళ విష్ణు స్మర 

ణంబు దుర్తభంబు. నీలవృషభ మోచనంబు దుర్తభంబు. [తయోద? 

(శ్రాద్ధ కర్మంబు దుర్హభంబు. తిలమయరేను దానంబు దుర్తభంబు. 
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కవిలదానంబు దుర్ణభంబు. హరి వాసరంబున ధాతీఫల స్నానంబు 

దుర్తభంబు. సామ్యగి గలిగి శీతోదకంబునం [బాత స్వాానంబు 

సేయుట దుర్తభంబు. ఏదియెని మాఘ మాసంబున. జేయుట దుర్హభం 

బిర్రైజింగి యట్ట నీ కార్యద్వయం బొనరింతు. మచ్చిరం బిచ్చెద, 
నంధ్యావశిని ద దోసేంగా నిచ్చెద రాజ్యం బిచ్చెద ననిన విని మోహీని 

యిట్టనియె. 172 

శ|తు(డే నాకు నో జననాథ ! ధర్మాంగ 

దుండు నద్దుణశాలి దోషదూరు( 

డతని నేటికి. జంప ? హరి వానరమున భు 

జించి నాతో గొష్టిచేసి తేని 

నా యశభీష్టము తీరు నరనాథ : నీకు. బు 

తునిమీ(ద మోహంబు దో (శచెనేని 

బద్ధ[పలాపముల్ వలుక నేమిటికి నే 

నెయ్యది చెప్పిన హితముగా(' ద 

అంచి కావింవుమని యాదరించి వలుక 

నలుక సేయక ధై ర్యంవు మొలకవో లె? 

దండి కడనిల్సి ధర్మాంగద శ తీకు( 

డతని శాతాసి యిచ్చి యిట్టనియె నపుడు. 178 

ధర్మాంగదుండు తన్ను+ జంబుమని తండ్రిని గోరుట 

ఆలస్యం వొనరింప( బావము జగంబౌనౌ ననం దల్లి నే 

డాలోచించిన మాట సేయుము యశస్యం బాత్మనంరక్ష భూ 

పాల శ్రేణికి? జేయ( జెల్టు నుతుచే భార్యాళిచే సొమ్ముచే 
సీ లోకంబు బరంబు నీకుందగు నీ విట్టుం దివర్తిల్లినన్. 174 

దైన్యంబు విడువు దేహం 

బన్యం బొక్కటి లభించు నా మీద యశం 

బన్యోన్యమునకు( దగు సా 

మాన్యుని కై వడిని నీవు మానం దగునే ? 175 

అవనీ న నువర్వార్థమె జనసీ జన 

రార్ధ మై యధిక కార్యార్థమె ఏ దేవ హె 

తార్థమె బాలార్దీమే 'వికల జ 
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నార్గమై గోరక్షణార్థమై నిజదేహ 

మర్పించెనేని విఖ్యాత పుణ్య 

లోకము అలుగు నాలో కేశదిన భుక్తి 

యర్హ మె ? శాస్త్ర రహస్య మిదియె 

నర్వమేధ మఖంబున న్యనుతు( బశువు( 

జేసి వేల్చిన తం| డికి సిద్ధమై ల 

భించు నుత్కృష్ష పదము గాంభీర్య ధైర్య 

శౌర్యశాలివి సీ కింక శంకయేల ? 

30 

17 

సకల ధర్మంబు లెటింగి మా తల్లి సంధ్యావళియు నానతి యిచ్చె 

తద్వాక్యంబున వ ర్రింపుము. మీకు నాకు మజ్జననికి యశంబగు. హ?( 

వాసర [వతంబు నిలివికొమ్మ ని విన్నవించిన. 

తనయుని మాటలు విని యా 

జననాథుం డాత్మ( గలంగి నంధ్యావళి( జూ 

చిన సంపుల్ణి సరోజా 

ననయె వినయెక ఖులనంబున నున్నన్. 

అసి౮గేలన్ జళిపించి యానృపతి సత్యన్ఫూర్తి ది లక్ష్మీశు మా 

నన మధ్యంబున నిల్పి వేయ(దమి యూనన్ సార సంపద్గుణా 

17" 

1/0 

ఢ్యు సువుతున్ సమయింవ నేమిటికి నయ్యో ! నే(డు నా తోడ, గూ 

అని మోహిని వల్కిన భో 
జన మిందు భుజించుకంటె నంధ్యావళి నా 

తనయుని జంపుట మేలని 

యన ననఘుం డందు(జాల నాందోళింపన్. 

అతని ధైర్యంబు. జూడ రమాధినాథు. 

డవు డదృశ్యత నిల్చె నభోంతరమున 
గరుడవాహనమున దేవఖచర సిద్ధ 

సాధ్యవర్యులు తను. జేరి సంస్తుతింప. 

వీరుండగు ధర్మాంగదు 

చార్మితము, తల్లియైన సంధ్యావళి హృ 

త్సారము రుక్మాంగదు న 

త్యారంభము చూడనుండె హరి వినువీథిన్, 

179 

180 

181 
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రుక్కాంగదచుండు నత్యపాల; నకి పు పుతుని జంప బూనుట 

సీ. పూని మోహిని తను భుజియింపు మనుచు. బ 

ల్మాణు నాడ ధైర్య మమ మెజని 

ఖడ్గ మంకించి రుక్మ విభూషణు(డు నిల్వ, 

ధర్మాంగదు(డు పూర్ణధర్మ శకి( 

దల్లిదం[డులకు శ్రీధరునకు( [(బణమిల్లి 
శక రా 

_ _కంఠంబు. దండి యగమున వంచి 

యున్న నాకంపించె నుర్వీపయోధులు 

- -ధ్వను లొనర్చెను మహోదగ లీల 

తే.గీ. వీచె జంరూసిలంబులు వేగరాల. 

నుల్క-లెన్నెని నిరాత యుతములగుచు. 
ఘు 

నపష్రుడేమనవచ్చు (బహ్మాండ మెల్ల 

దుఃఖ పుంజంబనంగ న|లోవలయ్యె. . 188 

వ. అంత మోహిని వివర్ణయె దేవకార్యంబు నేయలేనైతి, జన్మంబు నిరర్థ 
కంబయ్యె. మ్మదూూప లావణ్య పరవశుండు గాక రాజు హరి వానరంబు 

విడువక-నుతుని నమయింపంజూచె. దండధరుని మొగంబెట్టు చూతు? 

నవ్సరోజనంబులు నన్ను. దృణంబుగా( జూడరే! ఈ రా జీ వతంబున, 

బరమ: ధామంబు నొందెడి ' నితండు మన్ని మిత్తంబున సుతునిం జం పెడి 

నింక నరకపాతకంబు నొందెద నని యుద్యతాయుధుండగు రాజూం 

జూచి మూర్చి లిన, 164 

t. 

'ఉ. ఆ జగదేకవీరు గళ. మంటకమున్నె సితాసితోడ నా 

రాజు కరంబు వట్టి రతిరాజ గురుండు (పనన్నమూర్తియెై 

రాజులలోన (నెన్న) నతి రాజితకీ ర్రివిలోకు 'లెన్న గాన్. - 185 

క. ఈ ధైర్యం బీ శౌర్యం 

ఖీ ధర్మం వీ వివేక మెన్నికగా నే 

డే ధా|తీపతికిం గల న 

6"; వోధన్యుండ ! నీక్తెకాక యూహ యొనర్నన్. . . 186 
N-20x 
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క్, కుద్ధాంత 8 కరణుండవు 

బోద్ధవు నీవంటి పుణ్యవురుషులు గలరె? 

యి “ద్దరణీ తలమున నీ 

విధ్ధరణిత భేరి? దెలివి తే కాదశియున్. 167 

శా. త్రెలోక్యంబున నద్దుణంబులు మహోదారంబులై యుండ భూ 
పాలా పూర్ణయశంబు నిల్చి సుతుతో, బద్మాక్షీతో సంతత 

(్రీలన్ సర్వ వికార దూరమయి యర్చిఃకిర్ణ మై యాత్మ వి 

“ద్యా లాభాధిక మై శుభ స్థిర తరంబై యొప్వు మన్మూర్తితోన్. 188 

వ. నీవును నుతుండును నిల్లాలును నమగ్రెశ్యర్య తేజంబుల నై కంబు 

నొందుం డనిన._. | 189 
లీ 

అర కెద అడ ఒడ జ లో ఇ దా లో 

రుక్కాందు(డు సపుత్త్ర కళత్ర ముగా ముక్తి పొందుట 

సీ. అప్పుడెహిక నుఖంబంతయు విడనాడి 
కోశమందిర దారకుంజర హరి 

వస్తు వాహనబంధు వర్గంబు దిగనాడి 

యైక్యంబు నొందం బోరోనుచు( గురినె 

మందారతరు కునుమంబులు, దివ్యదుం 
దుభులు [మోయ నుతించి రభిమతముగ 

నప్పరోంగనలు, చోద్యంబుగా( జూడిరి 

గంధర్యవరుళ లుత్మ_ంఠ మెఅయ 

తే.గీ. నది నిరీక్షించి యంతకుం డంతలో లి 
వీ ప్రమార్దన మొనరించి బెగడి దిశలు 

[గక్కాతిల మొజ్ఞలిడి యధికార మెల్ల 

ననుచు సాగిలి |మొక్కి_ యిట్టనుచు( బలికె. 190 

వ. చ|కధరా! యీ మోహిని నేకాదశీ వతభంగంబు గావింవం గుశకే 

తుండు నిర్మించినవాండే త|త్పభావంబున సతీసుత నహితుం డై ని 

యందు నైక్యంబు నొందె, నా లోకంబు రహిత నానా లోకంబయ్యె. 

నీ వెటుంగనిది యెయ్యది ? యని విన్నవించి కమలాసను కడ కేగి 
విన్నవించిన దివ్యవిమానంబులతో నిం|దాదులు చుట్టునుం గొలిచి రా 

నవ్విధాత యెండిన నది వోలె, జం|దుండు లేని శర్యరివోలె, వాడిన ' 
పంకజంబువోలె, నివృత్త మఖంబైన వేదికయుంటో లె, [దుమంబులు 
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లేని వనంబువో అె(, గలమనన్యంబులేని కేదారంబునుం బోలెః, 

(బభలేని దివాకరుండువోలె, గతోద్వాహంబగు నుంటపంబువోలె, 

నవనీతంబు దిగిచిన మధనివోలె, విజిగిన సేనయుం బోలె, నాథ 

రహితయెన యువతియుం బోలె, ధాన్యహీనంబగు కోష్టంబునుంబోలె, 

రాజులేని రాష్ట్రంబునుంబోలె, మంతిలని రాజునుంటోలి, ధన ధాన్యం 

బులులేని గృహంబునుంబోలెం బక్షినంఘంబులేని గూడునుంబో టె, 

బద్ధసంఘుండై న భికుకుండునుంబోలతె, భార్యారహితుండగు గృహ 

స్థండువోలె, మార్దనీపాొంశు సంన్పృష్టుండై న జనుండునుంటో తె, 

వాదభగ్నుండగు వాదియుంబో లె, నిర్ణనుండగు పురుషుండునుంటో తె, 

' నంధునిదిపంబునుంబోలె, వికలాంగయగు [ప్రతిమయుంబోలె, శాఖలు 

విజిగిన శాభియంబోలె, నిర్ణలంబగు మేఘంబునుంటోలి, ధూమనహి 

తంబగు వహ్ని యుంబోలె(, బత్నీ సమేతంబుగాని గృహంబునుంబోలె, 

సర్వసంగంబు నొనర్చు నరుండునుంబటోలతె, శ్వపరావానంబున. దియా 

తిరస్క్టుతుండై పెదయైయున్న జామాతయుంబో లె, గరి వెణీకివై చిన 

తామరయుంబోలె, మదంబు డిగిన కుంజరంబువోలె, భగ్న వేగంబై న 
హయంబునుంటోలె, శుష్కి_ంచిన సింహంబునుంబోలె( గోజలు దిగి 

చిన నర్పంబునుంబోలె, రెక్కలు విజిగిన వక్షియంబోలె, బతితుం 
డైన |బాహ్మణుండువోలె, భుజవెట్టిన లివియుంబోలె, విన్యరంబగు 
యజుర్వేదంబునుంబోలె, న్యరహీనంబగు సామంబునుంబో తె, బద 
హీనయగు బుక్కు_నుంబోలె(, దృణనమాకీర్ణమగు మార్గంబునుంబోలె(, 
బద్మంబులులేని నరోవరంబువోలె, మమత విడువని జ్ఞానంబునుం 
టోలె, దంభంబునంజేయు ధర్మం నుంబోలె మోహిని తేజోరహితయై 
నిరుత్సాహయె చింతింప జనులు 'వుత్రహత్యాకారిణి, భర్రృఘాతిని, 
సంధ్యావళీ దుఃఖదాయిసి యని యా[కోశింపం జూచి దేవత లిట్టనిరి. 

శోకమందెదేల సుందరి ; చేసితి 

పౌరుషంబు దానఫలము గాక 

యున్న నీకు గలదె ! యుర్విపై నపరాధ 

'వింతి: నీకు నింత చింత యేల? 192 

దండించ( గర్త యంతకు(డు లోకుల నెల్ల 

వనజాక్ష భ క దండనము గాన 

శ ర్తుండుగా(డు, నిర్ణన కార్యసాధన 
నియత తేజశ్ళ క్రి నిశ కలదు, 
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కలిగిననేమి నిఘా ్న ములేక వై వె కాఖ 

“3స్పితపక్ష మేకాదకీ దినమున 

సారంబుగాగ విష్యక్వేన వ పూజంగా 

వించె( దన్మహిమ' బవితుండయ్యెం, 

దాల్చుకొనియే(గ నౌర ! తద్దర్మమహిమ. 198 

నేరం వింతయునులేదు నిఖిలజనులకున్. 19% 

వచ్చినారము తెలువు నీ వాంఛితంబు. 195 

వంచన మింతలేక యనివారణశ క్తి వంచించునట్ట యూ 

హించి యొనర్చ. గార్యమొక యింతయుయగాక నిరర్ధ మైనం గ 

ష్టైంచిన లాగు చూడక హసించిన యా నరుండందు ధా|తిలో 

నెంచ(గ గోవధాదికము లెన్ని యు జేసిన పావనంఘముల్. 196 

కావున నీవు దేవకార్య నిమత్తం బింత నిష్టరకృత్యంబు గావించితివి. 

ద్వాదశి మహిమ భగ్నంబయ్యె నైన నేమి? వరంబు వేండుమనిన 

మోహిని వారింజూచి యేమి సాధించితి ? యమవురంబు( బూర్ణంబు 

గావించితినో? హరి దినంబున భుజింప సమకట్టితినో? రుక్మాంగదుని 

మోపహోబ్ది ముంచికినో ? అతం డీ దండధరుని తల (దొక్కి. యవ 

మెయ గుణాఢ్యుండును నిర్మలుండును నిర్మలా|శ్రయుండును హంసం 

బును శుచిషన్మూ ర్రియు, వ్యోమంబును [బణవంబును, జీవుండును, 

““సితపత్ష యేకాదళి”” ఇదివ్యాక రణముచే సాధ్యముశాదు. “సితపతక మేకాదపి 

ది-ముని అనువిధముగా నున్నచో సరి పెట్టుకొగవచ్చును. 

తే.గీ. గొడుకు. దికరణ శుద్దిగా నడవ(జూడ 

నభ్ధిజాజాని [పత్యక్షమె కుమార 

దారనహితుని(గా నిజ తనువునందు( 

క సారతరంబగు ధర్మము 

[ప్రారంభించినను వేగ ఫలియించు విధి 
| పేరణమున, గాకున్నన్ 

తే.గీ. శో తికరణంబుల నీవు పూనిక నొనర్చు 

యత్న మీడేరకుండిన నబల : నీ [ప 

గల్భతకు మెచ్చి వరమొనంగం దలంచి 

G&G. 

వ. 

49. 

44. ఈ పాదమున యతిభం౫ము. కాని పూర్వప ద్యాంతముం గల (దుతమును 

బురిన్కరించుకొని “ం(ది"గా భావించినచో6 గుదురును. 
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నవ్యయుండును, నిరాధారుండును, నిష్పవంచు(డును, నిరంజనుం 

డును, విష్ణుండును, శూన్యుండును, వేదస్వరూపుండును, ధ్యేయుం 

డును, ధ్యేయవర్షితుండును, నస్తి నాస్తి వాక్యవ ర్రియు, దూరవర్తియు 

నంతికవ ర్రియు, మనో[గాహ్యుండును, బరమధామ పురుషాఖ్యుం 

డును, జగ క్రయ జనహృత్పంక జ సమాసీనుండును, దేజోరూ 

పంబును, నిరిందియుండును నగు స్వామియందు లీనుండయ్యె. 

కార్యంబు సాధింపక వేతనంబుగొను భృత్యుండు నరకం బనుభవించి 

లతాగుల్మాది రూపంబున జనించు నేను భర్తృ పుత వినాశినినై 

యెట్టు వరంబు వే(డుదు ననిన నిర్జరులిట్టనిరి. 197 

ఏ మదింలోగల కోరిక 

నో మోహిని: మమ్మునడుగు మొన(గెదము యళ 

(శీ మించ నీ బుణంది(క 

మామీద ఘటింపకుండ మంజులవాణీ | 198 

రాజుతో( గూడ నతిపర్మిశమమునొంది 

యస్మదర్ధంబుగా! గలహం బొనర్చి 

యింత చెసితి విశ్వానహితగుణమున 

ననుభవింపుము తతృలంబైన వరము. . 199 

అనునంతో (రుక్మాంగ దు పురోహి తుండు) 200 

పురోహితుడు మోహినిపై కోపించుట 

అంబు మధ్యమున; [బాణాయామ పరతమై 

నబ్ద శతంబు నవ్యయు నమెయు 

నారాయణుని మనోనలినంబునం దాన్ని 

. త ద్వతాంతంబున దజ్జలంబు 

వెడలి మోహినిసేయు విపరీత కృత్యంబు 

"విని దేవతల! జూచి విపులరోష 

“కీలయె నివుడెంత చేసెనీ దుర్మేధ : 
వేధయిప్రేల కావించె దీని ? 

శీర. తరువాతి భాగమును బట్టి యిక్కడ నీవదముండ వలసినదిగా గాన వచ్చుచున్నది 
46. ఈ పాదమున యతిభంగము శ క్రిమె యని మార్చినం గుదురును. 
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తే. గీ. సాధ్వి యౌనె ? దురాచార నత్యదూర 

పరతరాశ్టీల సంతత పాపశీల 

మరమొనంగుట మీకు థావ్యంబె ధర్మ | 

మెట్టు నిల్చెదరో 'నాకు నెజుగ(బడదు. ౭01 

వ. అని మజియు నిట్టనియె. 202 

క, పతిసుతఘాతిని యిది దు 

ర్వత యనలములోన దీని వై చిన గానీ 

యతినింద(గాని పావ \ 

చ్యుతి యింతయు లేదు వినర ! (శుతులన్ స్మృతులన్ _ 208 

వ. దీని నరకంబునం [దోయుటకాక పుణ్యలోకంబగు నాకంబు( జేర్పుం 

దగునే ? దీనికి వరమిచ్చెద మన మీకు నోరెట్టు లాడెనని మతీయు 

నిట్లనియె. | 204 

క, హరి దినమున. గుడువు మనుటు,.- 

నురభుల [బాహ్మణుల' జంప జూచుట, వి[ప్రన్ 

సుర( [దావు మనుట, యుష్మ | 

త్పురవాన నిరోధకములు బుధవరులారా : 205 

వ. హరివాసర భోజన గో బాహ్మణవధ నురాపానాది పాప వచనంబు 

లెజింగి పల్కినం [బాయళ్ళి తంబు లేదు. ఎుంగక పల్కిన. 

బాణాయామళ తంబులనేని ఏకాదశ్యువవానంబున నేని, సౌరకక్నేత 
స్పర్శనంబుననేని దేవవ్యూహార్చనంబుననేని తరించు నిదియజణీంగ్ 

హరి వాసరమున భుజింపుమనియె. - భర్తృ, వాక్యంబుమీజి సద్దుణా 

ఢ్యుండు నిజహృదయంగమ కీలుండునై న నుతుని నమయింవం జూచె, 

నిది స్పృశింవ నర్ద గాదు. దీనికి వరందీ. నుత్సపించుట . దగునే ? 

మీరు ధర్మజ్ఞాలను, ; న్యాయజ్ఞులను, బాజ్ఞులను బాలించువారు. పాత 

కులంబాలింపందగునే? 'ధర్మంబున కాధారంబులు. వేదంబులు. . స్రీలక్షు, 

బతిశు[శూష సేయవలయునని పలికె. ఆ శుశూషయన నతని యాజ్ఞ 

మీఅక యుండుటయే. ఆ యాజ్ఞ దా(టినయది శాపార్హగాని యను! గ 

హార్షగాదు. బొంకింతునని వరంబువేండి వంచించెనిది " నత్యవ్రతుండు 
గాన నతండు దీనికిం బాపంబుగట్టి ముక్తుండయ్యె: మణియ నిది పాప 

శరీర. నకలదాన ధురంధరుని [(బహ్మణ్యునిం" 'టజోరీరిజునుని, 

హరివానర వత పరాయణుని(, బరదార వివర్జితుని, దువ్మఃజర్మ ల్నహి 



312 

తే.గీ. 

నారదీయ పురాణము 

తుని, దుష్టశిక్షకుని, నవ్తవ్యసనాపేతుని, ధర్మాంగదుని నింతచేనె, నిది 
వరంబునకుం దగునే ? దీనివై దేవతలేని దానవులేని వక్షంబు నిలివిన 
వారినే భన్మంబు సేయుదు. తత్పక్షదోషంబున. బక్షపాతియు మహా 

పాతకుండౌనని కోపంబు మోహిని దేహంబువై( ;బయోగించి దివ్యులు 

ప్రార్థించు నంతనే భన్మంబు చేసెనని వసిష్టండు మాంధాతకు నానతి 
యిచ్చి మజియు నిట్టనియె. 206 

నాకమనాగ వద్మసదనాకము నాయత భ కక్రినిష్టలౌ 

లోకులకుం [బళ న్త్రమగు లోకము పావశ రీరులై న యా 

లోకులకున్ దినేశ నుతలోకముగాని లభింప దీవు ను 

ోకుని రాజుభక్తు నరినూదను( జేసిన చెత రితయే ? 207 

మోహిని పాపఫల మనుభవించుట 

అసి? భూమిదేవు(డిట్టాడిన నాబోటి 

నరకంబునకు( [దోయ నరకవాను 
లందటలు నిందుండ నర్హలే నీవు గు 

ణాధికు ధర్మాంగదావనీళు 

ధర్మజ్ఞా నత్పథస్థాయి దయాళశుని 

గురుభ క్రిరతు దానకుశలు బంధు 

పక్తు న ప్రద్వీవ పతి నసిచే నేడు 

సమయింప(జూచితి సాహనమున( 

గనలి దుర్మదనుతునై న గాసిచేయ 

[బ్రహ్మహత్యా శతోపమ పాతకము ల 

భించునని యమ్మ హాబిమ లెంచుకొందు 

రట్టిత త్వ్వజ్ఞు(జేసితివౌనె సీకు ? 208 

*  ఇందునీకు నిష్కృతిగలదె? యని వెడలందోయ రసాతలంబు సొచ్చె, 

నా రసాతలంబున నాగకుమారులు తర్జించిన లజ్జించి దేవనభకు నేగి 

మొజలిడుచు భువన తయంబు( దిరిగి మునలదండాదులచే మొత్తులం 
బడి భవత్కార్యార్థంబుగా సింతచేసి నొచ్చితి. నాకు గతియెట్టు 

గలిగెడునని వరితపింవ. 209 

శ7, వాయు 
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అరయ(గ వి|పశాప హతులై వడువారికి వి|పతాడనో 
త్క_రమున నీల్లువారికిని దగ్గ భుజంగమదష్ట వ[జపా 

తరదన ఘాతభగ్నులయి తారెడు వారికి జహ్నుకన్యకా 

సరిదవగాహమోపు ననిశంబును దద్దనపాప మా(హగన్, 2|0 

అనిన మోహిని యిట్టనియె. 211 

అటువంటి దివ్యవాహిని( 

బటువేగముతోడ నే(గి వడి మునింగినం ద 

త్కుుటిలాఘంబులు దొల(గవు 

జటిలానీకములు దొలంగి చనుదురు చేరన్. 212 

అది గావున నేను హరివానర [దోహిని, భర్త నుత వినాశినిని, జగ 

త్రయ నిందితను, నన్ను నెట్టు దండించినం దగుదు నేమి సేయుదాన 
నని దైన్యంబుననున్న మహేశ దివాకర నహితులగు దివ్యులు 
రుక్మాంగద పురోహితుని మెల్లన శాంతినొందించి యిట్టనిరి. 218 

నాకము పాడై యుండన్ 

వైకుంఠము నిండియుండ వనరుహహిత భూ 
లోకము శూన్యంబగుటన్ 
వ్యాకులతంబొంది చేయవలసెన్ మాకున్. 214 

ఏము వంవిన నిమి త్తంబుననే యీ మోహిని హరివానర |వతంబు 

మాన్స రుక్మాంగద నన్ని ధానంబునకు వచ్చిన యదిగాని నిజతం[తం 

బున వచ్చినయదిగాదు. (రాజు) పునరావృత్తి ధహితంబైన పరమ 

ధామంబు సత్యంబు నిలుపుకొని చెందె. ఇది యుపకారంబి కావించిన 

యది. నీవు నదాచారుండవు. తపస్వివి, సర్వభూత హితుండవు. 

మహానుభావులకు! జేసిన య[వియంబేనియు. బియంబేయగు. సాంఖ్య 

విదులైన మునులకు లభింవని వైభవం జా రాజునకుం గలిగె. 

|పసన్నుండవుకమ్ము. పాదఫూతులైనవారిని హింసింవ నేటికి ? అని 
విన్నవించిన నిర్ణరుల మన్నించి శాంతు(డై వురొహితుం డిట్టనియె. 215 

అనిమిషులార : పాపాన్విత యిది భర్తృ 

దుఃఖ్యపదాయిని, దుష్టశీల 

స్థావరజంగ మాత్మక మైన లోక్యత 

యంబున దీనికి నధివసింప 
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తే.గీ. 

ర్న 

తే.గీ, 
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రాదు; భూత (వజ్నాకాంతంబుగాని దు 

స్థానమెయ్యది యది తలంచి దీని 

నునువంగ(దగు భూమి నునిచెద ననినం జ 
రాచరజీవ సంవ్యా ప్రతరము 

దైత్య నాగాన్వితంబు పాతాళసీమ, 

యాకనము వ క్షులకునెల్ర నాకరంబు, 

సుకృతి గమ్మృ్మంబు, నాకంబు వికృతి( కాప 

కర్మ నిలయంబు నరకంబు గణన సేయ, 216 

రుషాదులచే సాగరంబులు వ్యా ప్తంబు లయ్యెడి, విహంగంబులబే 

మహీరుహంబు లధిష్టింవబడియె. ఇది యచ్చట నుండెనేని దీని నంటిన 

మాతంబున నధోగతిం బొందుదురు. అని విపుండు పలికిన నెతింగి 

యగుంకాక ! యని మోహినిం జూచి నీకు లోక|తయంబున నుండ 

నవకాశంబులెదు. దివ్యులు పావభో క్రలు కారు; పావసంగులుం గారు. 

నీవు సేయు నువకారంబులకు శాపాపాయవరంబు దయబేసెద మని 

యున్న వార మిందులకు నుపాయంబు దో(చ దనిన మోహిని 
యిట్టనియె. ల్ల 

చేసితి మీర లంపవిన యశేష విశేష విమోహ కార్యముల్ 

వాసి ననేక పాపము లవార్యములై నను ముప నాత్మ ను 
ల్లాసము నొందె దండధరు లక్ష్మీ యశేష మనుష్య వర్షముల్ 
డాచె సమ స్ ఘోరవికటధ్వని నారకలోక వానముల్ ౨185 

చితగు్తుండు నలసె, జేసేత (వాసి 

ధర్మ నంచయ మెల్డ విధ్వస్త స్తమయ్యె 
నైన( బావంబు నామీ(ద నంట నిమ్ము 

సంఘటించితి నెనిట్టి సాహనమ్ము. 219 

అయినను బురోహిత నహితులగు మీకు నంజలి( గావించి వేండెద. 
మీకు హితంబు చేసి పాపంబు లనుభవించిన నేమి ? మజీయుం దతాాప 
బుద్ధియే నాకు( దో(చుచున్న ది. ఏకాదశి పుణ్యఫలంబు నాకు నిడిన( 
దదాధారంబున నుండెద నయ్యేకాదశి సర్వదిన పుణ్యరాశి, నర్వ పావ 

* “వ్యాపిషంబయెిడిో నని [ఐత వతి 

49. బుట్టి (వాత పతి 
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[పణాళని, సర్వలోక [ప్రదాయిని యనిన మోహిని వచనంబులు విని 

_శిరంబు లూయచుం బరుషాక్షరంబుల నిట్టనిరి, 220 

అడుగరాని యలర్థ మడిగితి వబల : ను 

రానురులకునె న ననుభవింవ ! 

రాదు విష్ణువానర (వతఫలము నీ 

కవ్వం డొనంగ శక్ష్తుండెంచి చూడ. ( వవ] 

హరి దివనఫలము దక్కన్ 

వర మొక్కటి వే(డుమింక వారిజనయనా ! 

హరిదినము బ్రహ్మ హత్యా 

దురితాయుత కోటినేని (తోవలంబెట్టున్. లలి 

సర్వయజ్ఞ ఫల[పదంబగు హరివానర వలంబొనంగ మాకు శ క్రిలేదది 

మోక్ష/పదంబు, పుణ్యంబు, జన్మమృత్యు నికర్తనంబు. తత్సలంబు 

వేడిన నీ శిరంబున' గులిశంబు వడియెడు ననిన మోహిని యిట్లనియె. 

అయినన్నేమి ? |వియంబుగ 

దయతోడం (బాంత విద్ధ దశమీ సుకృతం 

బయిన న్నొన(గు(డు నాక ని 

లయులారా ।; యనుచు సువికలంబుగ. బలుకన్. 224 

' దివ్యు లిట్టనిరి. లిలిక్ 

(పాంతవిద్ధ దశమి. [భావించు సుకృతంబు 

హరునిమాట మీంద నబ్దనూతి 

జంభునకు నొసంగి సంతత బలశాలి 

యైన దతృలమున కర్లు(డగునె 2 226 

అనిన మోహిని యిట్టనియె. దకమీ [పాంతంబున దివాకరుం 

డుదయించినది మొదలు హారిదినంబది యనురులకు నోసంగిరి. 

నూర్యోదయ విహీనంబైన దృశ్యాదృశ్యచరచరంబై దళమితో( గూడిన 

హరిదినం బగ్ని విహార కాలార్హం బదియు వధూళ్థావన 50క్రాలంబు, 

గోదోహన కాలంబు, పక్షి నన్నాద లోలంబు, “నర్వదేవ విరామ 

. " కారణంబు, మార్దన్మిగహణ సమయంబు, ద్వారో ద్దాటనవేళ, [వతి 

వీక్షిత స్నా నావనరంబు, వాదిత నినద నంకులుబు, తద్దశమితో 

క్0. “మూల బు” అని (వాత (వతి. 
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నేకాదకి కూడెనేని యది నాకు నివాసంబుగా నొసంగుండు 

ఉదయంబున హరివాసరంబును వేడ వై నతేయోదయంబున వేండెద* 

_ మునిదగ్గనై ** యిష్టార్థంబుగా నీ ప్రాంతంబు వేండెదనీ వలయు నిది 
యీకుండిన వేయితునియ లయ్యదనని కులిశంబుచేత విచ్చిన్నయెన 

తన్మోహిని పలుకు వచనంబులు విని దిగంబర వురోగములైన యా 

నిర్ణరులందటు విమర్శించుకొని యమదర్శనార్థంబుగా, వైకుంఠ ధ్వంస 

నార్గంబుగా(, కాషండ వృద్ధ్ద్యర్థంబుగా(, వాపసంజన నార్ధంబుగా, 

దత్పురోహితుని వలన ననుజ్ఞంగొని మోహినింజూచి యిట్టనిరి. వివి” 

దేవతలు మోహినికి స్థానమును కల్పించుట 

అభిలలోక విమోహానార్థంబుగా నీకు 

నుండ నర్హంబగుచున్న ధామ 

మా దశమి[పాంత మదియె ప్రత్యూష దు 

షము హరిదిన నంయుతము ఘటింపవ 

జంభదుష్టము గాదు సకల దానవ దైత్య 

గమ్యంబుగాదు యోగ్యంబు గాదు 

సురలకు, నందు నుస్థిర లీల విహరింపు 

మా కాలమున మాధవార్చనంబు 

తే.గీ. సేయు మనుజుల సుకృతంబుచెందు నింక 

సంశయంబంద నేటికి సారసాక్షి | 

దేవకార్యార్థమై నీవు తిరిగినట్టి 

తతయానంబు ఫలియించు' దరళనేత : 2268 

ఆదిత్యోదయ హీనత 

నా దశమీ (పాంతమున్న హరి దివనముగా 

నాదట(గె కొని యుండెడు 

నా దుర్మదు ఫలము నీకు నర్చించు ని(కన్. 229 

సూర్య హీనంబగు దశమీ (పాంతం బేకాదశీ మి[శంబు నాశంబు 

_ నొందించిన నువవాసవత దాన జాగరణంబులచే నార్జించిన పుణ్యంబు 

ర్1. నై_మ్యర్థంబులుగా నని (వాత (పతి. 
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సీకగు. అపభాతాంకితంబై యంతర్షళ మీ గర్హి తంబె బె దృళ్యాదృశ్యత 
హరి దినంబునుం గూడియున్న నరుండు సేయ సుకృతంబు నిష్పలం 
బగు. ఇట్టి దశమీ (పాంతంబుననుండి జగంబుల మోహంబు నొందిం 

పుచు తాంబడిన పాటులన్నియు మజచి మోహిని హర్షించుచుండు. 
యముండు తత్సాతకుల శిక్షించుటకు( బటాక్షరలివి పుటెడి. అది ట 
దేవ దానవులచేత నలంఘ్యంబగు. రవి సం్య్రపయు క్ర క దశమీయోగంబు 

భువన తయంబున, (బసిద్ధంబు. ఆ యోగయు క్రదశమిం బటస్థితయై 

దృశ్యాదృశ్య సంజ్ఞ వ ర్రించునదియె మోహిని యనుభవించుకొని 

తత్సటంబునందు లివి గావింపుచు నిజస్థానంబున నుండునని 

యముండు పలికి దేవతలుం దానును నాకలోకంబునకే(౫. మోహినియ 
జగన్మోహినియె దినేశహీన దధశమ్మీపాంతంబున నుండెనని వసిష్టుండు 

మాంధాతకు నెజింగించి మజీయు. . 280 

సీ. పాప నాశనము శోభన మీ వురాణంబు 
13 

తే.గీ, 

రుక్మాంగద చరిత్ర రుక్కచేల 
భ_క్రి గమ్యము జగత్ పావ్యంబు సర్వదుః 

ఖక్షయ కరము విఖ్యాత తరము 

సంతతాయష్య యళన్య |వశక్యంబు 
సర్వశ్యతు.విఘాత శ క్తియుతము 

[శోతవ్యము, మహీళ సూనులకెళల్ట జ 

య|పదం బధిక యోగ్యంబు భూమి 

నురుల కర్షంబు నంతాన నుఖకరంబు 
నర్ధదాయక మెంచ నర్ధార్థులకును 
నఖిల విద్య లొనంగు( దదర్ధి తతికి 
నిది మహా వుణ్య చరితమూహించి పొగడ. 9281 

ఈ రుక్మాంగద చర్మితంబు రాజనూయ ఫల[పదంబు. ఇది సీ కెజిం 

గించితి ననిన వసిష్టనకు (మొక్కి పరమానందంబునొంది మాంధాత 

యేకాదశీ నిశ్చయం బెటీంగి ద్యాదశీ మహోత్సవం బాచరింపుదు 

నుండె. నివీ2 
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ఆశ్వాసాంతము 

అమితోద్య ద్యమశార్దున [దుమదమాహంకార ఢౌరేయ దు 

రమ! సాళ్య[దుమ రుక్మి కాలయ వనాద్యక్షు[ద దుర్వాహినీ 

శమనోదగ మహోగ | శుక రుచి రాజత్రీ| వతేజః (ప్రభా 

కుముది న్యా పకులావతంన | చరమాంగుళ్యుద్ధృతోర్వీధరా { 298 

శకటారి బల నిమూదన 

నికటారి. జలజయుగోనీయ వరత్వ 

[పకటన నంయోజిత ది 

[కృకట నవోల్హాసరత్న ః కాంబీధామా : 284 

సత్యభాషణా : సాధు పోషణా: . 
నిత్యజీవనా : నిర్మలావనా : 

దైత్య నూదనా! ధర్మ మోదనా | 

స్తుత్యబోధనా ః రోషకోధనా! | 285 

గద్యము 

ఇది శ్రీ మత్క-ంజర్ల కొండ మాచార్య 

పాదారవింద మిళిందాయమాన చెన్నయామాత్యప్పుత 

కళ్యపగో[త పవి|త శ్రీ మదల్హాడు నరసింహ [వణీతంబై న 

నారదీయ పురాణంబునందు. బంచమాశ్వానము 

సంపూర్ణము 



1 

నారదీయ పురాణము 

షష్టాక్వానము 

-క్ర శ్రీజై వాతృక వంకొం 

భోజోత్క_రమి[త : భువనవూర్ణ చరితా ! 

రాజీవనేత : నిరుపమ 

భోజేశ సుతాకళ్యత ! బుధజనమి తా | 1 

వ. అవధరింవుము. ల 

సీ, ం 

0000 ధావాహినీ [(ప్రవా,....*4*. 

హతరంగములు వంకమణ(చి పూర్ణ. 

హరిభ క్రిచోలె భవాతంకములు మానె = 
నత్యంత మహిమ మాకందజకును 

ఆ.వె. నుధనుపర్వలోక నువదమై శ్లేశంబు 
లడంచు6 దావకీనమెన వాక్య 

రూవనుధ దినంబు రుచిగొన నన్మదా 
ప్యాయనంు చేసె ననఘ చరిత: క్ర 

1. వచనము తరువాత "ఇట నొక వుతము కానరాదు” అని యొక పతము 

మూలమునందే లు ప్రమెయున్నట్లు (వతి (వాసినవారు పేర్కొనిరి. 
అటే కాలా లా 

2, ఆటవెలది గీతముగా "పేర్కొన, బడినది. 
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ఆ.వె. కథకు లెందజైన గల్లిన( గల్లనీ 

పూని తెల్పనిమ్ము పు పుణ్య కథలు 

సర్వబోద్ధలైన శిజను(ల) బోధించె నీ 
దివ్య వాజ్మయైక తేజ మనఘ. 

తే.గీ. తామసో క్తి నిబంధన తామనులకు 

రాజసో క్తి నిబంధన రాజనులకు 

సాత్వికో క్తి నిబంధన సాత్వికులకు 

బరమబోధం బొనర్చు నేర్పరివి నీవు. 

తే.గీ. సాత్వికో క్తి విరుద్ధార్గ నరణియైన 
యట్టనే పలు, గవల్కుదు వదియు ననఘ : 

తామసాధీనకాస్ర బోధనము కొజకు. 

_ గాని స్వాభావికార్థంబుగాదు నీకు. 

క, అమరున్ జ్ఞానము సత్వగు 

ణమునను లోభము రజోగుణమున మహామో 
-హమదములు తమో గుణమున 

నమితస్థితి ననుచు శౌరి యానతి యిచ్చెన్. 

తే.గీ. తామసాది వరాణజాతములనై న 

నెద్ది సర్వోత్త తమంబని యంచ. బడియె 

నఖిల నామాంతరంబుల నదియ విష్ణు 

తత్వము తదంతరాత్మయె తగుట( జేసి." 

క. _భగవన్మహిమాంభోనిధి 
యగణిత తద్భోధవిచియె మెజయంగ జ్ఞా 

న గుణామృత రన బిందువు 

లొగి నాప్యాయన మొనర్చుచున్న వి మాకున్. 

తే.గీ. జార భగవన్మహిమ వార్థి యతి గభీర 
తర మపారంబు సద్దుజోద్య[త్పవాహ 
మమృత రనము హిమాంశుండవైన నీక 
తంబునన్ వెల్రివిరినె నిద్ధరణిలోన. 

నాననా నూ. 

5. జనులు 

10 
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తే.గీ. చందదు(డవు నీవు చందిక సరస నూకి 

నంతతి చకోరముల మేము సారసాత | 

సత్కరుణ జ్యోత్స్న నీవంటి సాత్విక (ప 

వర్తను(డు గల్ల నేర్చునే వన్నె మెజసి. 11 

క. అల భగవంతుండు మావె( 

గల(డని తల(చితిమి యట్ట కాకున్న తజీన్ 

గుల విద్యా సంపదలం 

దలకొనదే గర్వమెల్ర( దత్వజ్ఞనిథ 1 12 

తే.గీ. కలిత విద్యాకుల ధనోత్సగర్య పటల 

జాత సంఛభన్నదృష్టుల మై షుతిమేని 

నిన్ను వీక్షింపంగల మెట్టు నిఖిల ధర్మ 

పద విశేషోవదేష్టవె వర(గియున్న. 18 

వ. అనిన నూతుం డిట్టనియె. 14 

సూతుడు (బహ్మజ్ఞాన తత్త్వమును బోధించుట 

మ. కులమాచారము విష్ణు (పాద)* భజనాంకూరైకళ నద్భ క్తి ని 

శృలమౌ న్యానలవంబులేని యతి నిస్సారాత్ముండన్ హీన దు 

ష్కలుండన్ నేడు మఖంబునందు. బరిషద్గోష్టిన్ విజృంభించుటల్ 

గలదే మద్దురు శ క్తి నట్టి గురులోకస్వామి గీ ర్తించెదన్. 15 

సీ. జగతివై |బహ్మనిష్టావిధి జ్ఞాత లె 
రివ్వని. జూచినను “నిజేక్షణము [దివి 

జల మార్దనముచేసి చను దురాహీనుని 

సాత్వికోత ము( జేసి సకల మునులు 

(బ్రహ్మ పీఠమునందు. బట్టము గట్టిరే 

యా[శమంబునకైన నర్హవృత్తి 

చాలదు వి|వవంళజు(డ(గా నెన్నిక 

విద్వాంనుండనుగాను విష్టుపాద 

అతర లోవము పూఠింవంబడినది. ర్. కూలైక. (మూ) 

6. ఎవ్వని. జూచి నికేతణముల్య (దిప్పి,....(మూ) ఇందు నీన పాదము పూర్తి 
కాలేదు, అంతేకాక ఆజవ గణము జగణ మెనది. | 

N-21 
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తే.గీ. పద్మ భృంగత్వమా లేదు పరమనియతి 

తత్వ విజాపన క కృత్యంబు నాకు 
(ల నా 

నిమ్మహాత్ముల కెఅగించు నిట్టి మహిమ 

మద్గురుస్వామి కృపనని మజశీయు (మొక్కా. 16 

వ. కఇటనియ. 17 
(ap) 

తే.గీ. నర్వ ధర్మాదిహేతువౌ చకధరుండు 

స్వామి విశ్వ [ప్రపంచ [ప్రశస్త జనులు 

వాను లీ నభలోన, దద్దెవ తత్వ 

మెగ కుండిన నా పీఠ మెక్క(గలనె. | 18 

క.  మాననమా వెజవకు ముద 
మానుము త|దృహ్మవీఠి నాత్మే శేచ్చా 
ధీనము లనన్యశేషము 
లైన యవి నమస్తములగు నావస్తుతతుల్. 19 

ఆ.వె. (బ్రహ్మ పేఠ మెక్కి (పాజ్ఞుల ముందజ 

గర్వరోగలి ప్త గా్యాతు( డగుచు 

[బోడతనము చూవ( "బూన నౌద్ధత్వమ 

కియం|దు తత్వవేదులై న మునులు. 20 

వ. అదిగాన తదౌద్ధత్యంబు భగవ దను గహంబున మాకుం [బావించదని 

సన్మార్గ రహన్యవెదియై యిట్టనియె. 21 

సీ. న్మత్మియావంతులు సకలాగమాంత పా 
రగులు (బహ్మజ్ఞులు (నగు మహాను 

భావులు మీర లీ |పళ్నాంతరంబు మ 

మృడుగుట విహితంటొ యవిహితంబొ 

7. బూను 

ర. మం [దు . 

N-—21x ee 7 



నారదీయ వురాణము 323 

తెలియదు ధర్మనందేహ మిప్పుడు పుట్టి 

న యది దానినడంచి నవ్యశ క్రి 

9తెలి పర్వనోదయాళులు గుణాఢ్యులు నర్వ 

భూత సుహృత్పరాత్మాతి నిశ్చ 

తే.గీ. లాంతరంగులు సర్వజ్ఞ లతులయశులు 

రాజు నడచిన యట్టనె [ప్రజలు నడుతు 

రట్టు గావున ఘనులు మీరల్పతరుండ 

నైన వినివింతు దగు న్యత్పియంబు నేయ. 22 

తే.గీ. అనుచు వైష్ణవ దానుండనైన నాకు, 

జిత మలరించి వాగూపసేవ చేసి 

వెద్దల నిరంతరంబు మెవ్సింవ( గలిగె 

భళిర నాకయ్యె జన్మ సాఫల్య మిపుడు. దల 

"క... భగ వద్భక్తులకు( [బియం 

బుగ సత్కర్మం బొనర్చు పురుమని జన్మం 

బగణిత గుణనంప తిం 

దగునం[డు మదిం దలంచి త త్వజ్ఞు( డిలన్. 24 

తే.గీ. ఆత్మ వేదులు కర్మ మర్ష్హంబె "సేయ 

నందు కొందజు నూరులయ్యాత్మ వేదు 

లె నవారికి( గర్మమర్హంబె నేయ 

నంచు కొందు నూరులత్యంతమహిమ. 25 

క. ఈ యిరువురి వచనంబులు 

నే యెడనల్పులగు జనుల కెజు(గ(బడకయే 

| శయోమూలంబై య _ 

త్యాయతమై ధర్మ నంశయం బుదయించున్. 28 

విష్ణు మహిమ 

వ. తత్సంశయ విషయ |దుమోన్మూలన మారుతంబగు నన్మదాచార్యో 
వదిష్ట నిక్చయంబు విన్నవించెద. వరమాన వరజ్ఞాన పరానంద వర 

9. ఆలివిపర్వనోదయాళులు గుణాఢ్యులు నర్వ (యతి, గణ భంగములు), 
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శేషత్యంబులు జీవులకు స్వభావంబది యెతింగి చేసిన కర్మంబు తన 

యదిగాదు. కావున విష్ణు |వీతిగ నత్క-ర్మం బొనరింప వలయు. 
దేహేందియ మనః పాణాదులకన్న వేరై సుఖచిద్ద నుండె యపహతా 

శేష పాపచయుండై , విజరుండై, విమృత్యుండై, " విశోకుండై , విజిషు 

త్పుండ్రె, వితృష్టుండై నత్యకామత్వాది గుణసంపన్నుండై నూక్ష్మత్వంబు 

నొందియు నాతత చిత్సభంజెంది సర్వాంతర్గత శ క్రిత్యంబువలన, 

నభేద్యుండు నదాహ్యుండు నక్రైద్యుండు నశోమ్యండునునై , నిత్యశుద్ధ 

నుఖానందగుణ [బహ్మామృతాద్ది నోలలాడుచు సర్యానందయిత్య 

[బ్రహ్మానంద జేషత్వ లక్షణుండె దేవ నర వశు పాదప శరీరాకృతి 

భేదంబులు “పొందు జీవునికిని వికర్మ జనితంబులు 1! కర్మంబనాద్య 

విద్యవలనం బుస్రై, నా యనాద్యవిద్య యనాద్య చిదన్వయంబువలన 

నయ్యెడు నట్టు బీవుం డవిద్యా కర్మవాననచె మహదాది. శరీరాంత 

వికారకలితా నాత్మ (తిగుణ [పథానావృతుం డై తత్కృత వభముండై 

యెను దేహుండనను నహంకారంబు పూని, దేవత్వ నరత్వ గోత్వ 

(బాహ్మణత్వేశ్వరత్వ భోగిత్వ సిద్ధిత్వ బలత్వ నుఖిత్వంబులు వంచు 

కొని, యజనం బొనర్బెద, నిచ్చెదం (బమ్రోదించెదనని విమైహంబు 

వలనం బలుకుచు.6 బరమాత్ర్మెక ధర్మ స్వాతం త్య సద్దుణంబులు 

తనయం దారోవించుకొని సర్వంబు తనకొజ కేయని చింతించు( చుండు) 

కొందబు సూరి చేతనులు 'సర్వ వ్యాపామలానంద స్వరూపంబై న వర 

(బహ్మంబిె సర్వానంద దాయకంబనియు నితనియందు వర్తించు నఖిలం 

బునుం (బకాశించునని(యు) వితర్కింపుచు. బర్మబహ్మామృతాంబుధి 

నోలలాడుచు లీలాభోగ విభూతన్హులై రమింపుదురు. తిగుణ [పకృతి 
లీలా విభూతి, షడ్గుణ [పకృతి భోగవిభ్లూతి. ఇవి రెండును పర 

(బహ్మాశితంబులు. గగనంబున న|భశ శిమండలంబులు వోలె నధ 

రోతర థావంబున లీలా విభూతి భోగవిభూతులు మెణయు.' మో 

మాయ యవిద్య నియతి మోహినీ [పకృతి వాననయన లీలావిభూతి 
పరమ వ్యోమ పరమధామాది నంజ్ఞలం గలయది భోగ విభూతి. ఈ 

రెండు విభూతులు నాత్మలతో(గూడే భగవచ్చేష, రూపంబులగుం గాన 

గర్మంబులు తనవిగా వీశ్వరునివి. చేతనాచేత నాత్మకంబగు విశ్వంబు 

విష్ణు శరీరంబునుం గావున త క్రియలు విష్ణ్వధీనంబు లగునని 

మజియు నిట్టనియె. . 27 

10. అ ర్థాన్వళయము కొటకు “పొందు” ఉండవలయును. 

ti. కర్మంబన నాద్య విద్యవలన, 
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ఆత్మ - దేహాదులు 

ఆత్మ దేహాదులకును వేజనియు నిరత 
సచ్చిదానంద లక్షణస్థాయి యనియు! 

బరమపుంశేషతై క స్వభావవృత్తి 
యనియు నెజి/గిన యత(డు సుమ్మాత్మ వేది. 268 

ఏతద్దవ్యమె యాత్మకు విజ్ఞాన సమాశయమై యుండు నా (దవ్య 

మాత్మకు దేహ మట్టనె విశంమంతయు( బర(బహ్మకు దేహంబై యుండు 

నని ధ్యానం బొనర్చిన యతం డితరావెక్షలేక మోక్షంబు నొందు. 

శరము |వధాన మమృత మక్షరము (జీవుండా) క్షరాత్ములను హరి 

యొక్క-_డె పరిపాలింవుచునుండు. భోక్త భోజ్యము |వేరకుండునని 
యజింగి యందుచేత నమృతత్యంబు నొందు. “కరం ప్రధాన మమృతా 

క్షరమ్మ” నియెడి యుపనిషద్వాక్యంబు గలదు. మజియు నొకరుండె 

నర్వ|పాణులందు వ్యాపించి యంతరాత్మయె కర్మాధ్యకండై సర్వ 

భూతాదివానుండై సాతాద్దప్షయె చిత్సూర్లుండై కేవలుండై నిర్గుణుండె 
యుండునను '*'ఏకోదేవ నర్యభూతేమ' అనియెడి యుపనిషద్యా 
క్యంబు గలదు. మజియు నాకార రహితంబై య|వణమె యజరమె, 

కుద్దమెన తేజము వెలుంగు నా తేజము కవియు మనీషియు పరిభూ, 

న్వయంభూ నామాన్సితంబునునై యనేక కాలంబు లాధాతతథ్యంబు 

వలన నర్థంబు లొనర్చునను “సవర్యగాచ్చు[కమకాయ మ్యవణమ్మ' ను 

ఉపనిషద్వాక్యంబు గలదు. మతియు బెక్క_ండై 9న నిత్యులై న 

జీవులకు నిత్యుండై న చేతనుండు భగవంతు. డొక్క_రుండే కామంబు 

లిచ్చుచుండు నతని ధీరుండై న [బాహ్మణుం డెణింగి (పజ్ఞాశ క్తి సిలుపు 

కొనవలయు నని వలుకు “నితో నిత్యానామ్” అనియెడి యువనిష 

ద్వాక్యంబు గలదు. మజియు. దత్వతయ జీవనంబులై న యువనిష 

ద్వాక్యంబులు గలవు. 29 

పర(|బహ్మ తత్త్వము 

గ్" తత్వ త్రయం బనా(దగు( జిద చిత్సర. 

(బ్రహ్మ భేదంబున. (బధితమగుచుం 

జిదచిచ్చరీరత చెప్పంగ( దగు బర 

బహ్మంబి పూర్ణమౌ వరమ తత్వ 
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నారదియపు రాణము 

మొక్కటియని యాగమోక్తుల నొక వంక ( 

బరమ విజ్ఞానులు (పస్తుతింప 

జిదచిచ్చరీర మై సిరులరాణించు త 

[దృహ్మము రూవింప( ద(దృహ్మమునకు 

నాకృతియ లేదనుటకు యతో౬న్యధా ర్ర 

మను మహో క్రినిషేధకంబయ్యె( వీన 

వకు డంచు మజియు వికాలాతు( డంచు 

శ్రీరఘూ త్తము నాత్మ. గీ ర్రించుకతన. 

బద్దులెన నికృష్ణభావులు నంసార 

భాజనంబులు జగద్భ ర్తయేని 

బద్దు(డై యుండిన [బభువనివించునే 

బహువిధంబుల నెంచ బంధనార్భ 

చోరుల విడిపించు పౌరుషం బొనరిన 

వాడు |పభుండన వన్నె కెక్కు_( 

గాన నిబద్ధుండుగా. డెందు( |బభువు త 

న్నిష్ట/*డై యున్నవానికి హితోవ 

దేశ మొనరింతు రార్యులు తేజమిచ్చి 

యంబుజానను నిర్మించి యాగమములు 

తెలిపె నే దేవు డాత్మబుద్ధి వన కి 

యట్టిదేవునిం గొల్లు నేననియె పతియు. 

సర్వవశగతుని దేవుని 

సర్వాధిపు సర్వభూత సా|మాజ్యనిధిన్ 

సర్వాంతర్యామిని హరి 

సర్వజ్ఞుని నెజి(గి ముక్రిసంపద గాంచున్. 

ల] 

లివి 

ఇందునకు “యో |బహ్మణా విదధాతి పూరి మ్మను నువనిషద్యా 

క్యంబు గలదు. 

mem ఈ 

12, కన్ని షు 

లలి 



తే.గీ, 

నారదీయపురాణము 327 

అరయ(గ బహిరాదరణ ము, 

బొరయక యావరణమగుచు భువనంబులలో. 

బర (గిన యధ్యరమూ ర్తిన్ 

హరి గొల్చిన మోక్షలక్షి యబ్బకయున్నే. 84 

(బ్రహ్మ మొదలు మహాపురుషుని. గాను దమోతీతునింగాను ఆదిత్య 

వర్గునిగాను సర్వరూపములును నం|గహించి నర్వనామములుం గలిగి 

యున్న వాని? గాను “*నుదాహరించెను, శు[కుండు నాల్లుదిక్కుల నట్టన 

చాటె నటువంటివాని నెబుంగుచె మోక్షోపాయ మగును. అన్య 
మార్గంబు లేదని *ేవేద వురుషునే నెణుంగుదునని పల్కెడు ' *వెద్రాహ 

మేతం పురుషం మహంతమ్'' అనియెడి శుతి వాక్యంబు గలదు. తిర 

భవపాశ బంధకుండును 

భవపాశ విమోచకు(డును [బహ్మము కైవ, 
ల్య విభవదాయకు(డు వి 

మ్షవె యగు వేదాంత దివ్యనూక్తుల నెంచన్. లె6 

అర్కునివలన నారోగ్యమాయె నలుని 

వలన సిరియును శంకరువలన బోధ 

15 మ్పమ్యుతు వలన ము క్రియ నందవలయు 

ననగ నుపనిషదు క్రి యుక్తార్థముగను. వ్ర 

అనిన వివి బుషులు పరమహర్ష సమేతులై నూతునకు మణియు 

నిట్లనిరి. (ప్రహ్రాదుండు పూర్వ జన్మంబున 'నారాయణ నిష్టాపరుండై 

యుండి మజశియును రగ 

(బహ్మ విద్యా రహస్యము 

(పాజ్జుండు (పహ్హాదుం డన 

నజ్జులకును [(బహ్మవిద్య యది వుష్రైను న 

త్యజ్ఞా డగు దైత్యునకు శా 

స్రుజ్ఞుం డా ధీరు( డెట్టు జనియించె. దగన్. 89 

ఇలలోన బ్రహ్మ విద్యా 

కఠితులికు( బునర్భవములు గలుగవు పరు(డై 

వెలయు హరి నెజి(గి మృత్యు = 

[ప్రళయము దాంటునని [కుతి తిరంబుగ( బలికెన్. జ 40 

18. ఉదవారించెను 14. వేదపురుషుండేనెబుంగుదు, 15. మచ్యుతని వలన గణభంగము, 
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అట్టు (ప్రహ్హాదుండు పూర్వ జన్మార్థిత [బహ్మ విద్య గలిగియండియ 

దైత్యు వంశంబున నెట్టు జన్మించె నా హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశివులు 

మున్ను వైకుంఠ ద్వారపాలకులని నీ వలన వింటిమి. శ్రీ విష్ణు 
ధామంబు పునరావృత్తి రహితంబని పార్ధసారథి “యద్దత్యాన 

నివర్తంతే తద్ధామ వరమం మమ” అని యానతిచ్చె “వష దేవోవమో 

[బహ్మవథానేన పరంగతా ఇమం మానవ మావ ర్తంతి' యను (వతి 

యున్నయదిగాన వునరావృత్తి రహితంబని పార్థసన్ఫురద్ధాములగు 

వారికి బునరావృత్తి యెక్క_డిదియని కొందజాడుదురు. కొందు 

పునర్జన్మ హేతువైన యా లోకము తత్వ్మతయజ్ఞానహినులై విష్ణు 

కర్మ నిరతులై పుణ్యఫల మనుభవించు వారికి భోగస్థానంబు గాని 

య్మపాకృత దివ్యధామంబు గాదని చెప్పుదురు. జయ విజయులు 

ద్వారపాలకులైన (శ్రీ వైకుంఠము న్వర్గ మనివించుకొనిన భోగస్టానం 
బుగాని యపాకృత దివ్యధామంబుగాదని కొందలు చెప్పుదురు. 

జ్ఞానలోకం బయ్యెనేని తిపాద్విభూతి పాంచ భౌతికాత్ములైన సన 
కాదులకు( [బాహ్యంబు( గాదదియునుంగాక యర్చిరాది మార్గంబున 

నాత్మబల విద్యా విశేషంబున, నప్తావరణంబు లతి[కకమించి విరజం 
దో(గి పూర్వదేహంబులు వదలి లింగ వ్మిగహరహితులై వీతవననులై 
యమానవకర స్పర్శంబువలన నావిర్భూత స్వశ కికులై పరమ 

వ్యోమంబున, బర మానందంబున? బరమాత్మతో నిత్యానవధికానంద 

భోగ మాత నదృక్షత్యంబును, తద్దివ్య రూపానురూపానురూవ 

మాత్ర న్వరూపత్యంబును బొంది స్వనిత్యదా న్యైక రసాత్మత్వాది 

నద్దుణంబులుం బరానవధిక స్వామ్యంబులు ననుభవింపుచు. దత్స్వ 

భావానురూవైక _ పీతికారితంబైన భగవన్నిత్యకై ౦కర్యంబునందు 
రమింపుచుం [బేమ గదధదావలోకనంబుల నొండురులం జూచుచు నొక 

రొకరి విరోధింపక యుండు. తల్లోకన్థుండై న యొకా నొకని కేనియు 

[దోహం బాచరింపరు. ననకాదు లా ధామంబున నుండి 1 ప్రత్ర్య 

ద్వార పాలకులతో ననూయపడి శాపం బిచ్చి రది య।పాక తంబగునేః 
[పాకృత లోక ంబుమండి ' పునరావృ త్తి గలుగుటం జేసి వారలకు విరు 

ద్ధంబుగాదని కొంద జాడుదు రడి మాకు సమ్మతంబైనను. . మాకు © 

నడుగం దగివయడి గలదడి యడిగెదము. ఇంకను, 41 

18, [ష త్యద్వార పాలకులు 
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తే.గీ. భాగవత మందిరంబుల( బరమకాంతి 

తే.గీ. 

గాని [కౌర్యుంబులేదు లోకంబునందు 

సాత్వికోత్తమ మూర్రియౌ చకధరుని 

పాదవద్మంబు లాత్మలో( బాయకున్న. 42 

జగతివె బుషుల యాశమవదంబు లశాంతి 

గాని క్రౌర్యములేదు ధేనువత్స 

హరిణవత్సంబుల నా[ఘాణ మొనరించి 

యాత్మ వత్సలకోడ వ్యా[ఘికాదు 

లూధ (సృవద్దుగ్గ మొయ్య నాయ్యన నిచ్చు 

[బహ్మపుతులు శాంతివరులు ఘనులు 

సనకాదులత్యంత సాధులు వైష్టవ 

ద్వార పాలకుల నుద్ధతి శవింప( 

దగునె భగవన్నిరంతర దాస్యనిషు 
లైన దౌవారికులు సనకాది సాతి 

కోత్తముల కవమతిసేయ యుక్త మగునె 
నంశయంబెల్ట. దీర్పవే సాధువర్య : 48 

జలజాతాక్తు(డు విశ్యమంతయు మనస్పంకల్ప మ్మాతంబునన్ 

గలిగించన్ వెలయించ నొంచ నతిలోకంబైన సామర్థ్య మ 

గలమై చొప్పడి మించినట్టి హరి లోకైకవభుం డెట్టు నా 

త్మ లనద్ధామమునందునుండి హరి' మర్త్య శ్రీ ధరన్ నిల్చెనో. 44 

పంచాననంబును బాంచజనము నెన 

యాకార మేటికి హరి వహించె 

నుక్కుకంబముననే యొప్పున నుదయించె 
ద్విభుజుడై యన్న యాదితిజుగెల్వ 

బహుజాహు(డై యెట్టు పాటించె నివియు న 

న్యంబులు నెటి(గించు మన్మదీయ 

నందేహ విషమహీజముల నిశ సాయతవం 

బున నోర్వ నీకంటె ఘనుండు గల(డె 
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తే.గీ. 

తే గీ. 

సగర : 

నారదీయపురాణము 

ధన్యు( బౌరాణికమణి పీ తండి జూచి : 

హృషిత రోమాంకురములతో నెనంగి రోమ 

హర్షణాఖ్య “(న్రొనంగి నవ్యానమౌని 
త్న 

యట్టి ఘనుని కుమారుండ వనఘ చరిత: 

నీవును నటువలెనె య(మిత) 

పావను(డవు తత్వబోధ పరిశిష్ట శుకాం 

లేవాసివి నులభము నీ 

కా విశ్వ పశ్ననిశ్చయంబు మహాత్మా ! 

చెల(గి నారాయణోదయాచలము మీద? 

(బబలు తత్తత్వ నిశ్చియ వద్మమి|తు( 

డలరు భవదాది ధాతృవర్యంత విబుధ 

విష్ణవదగతదీ వీచే వెలయు దిశల. 

అల్ల నూతావుణ్య [పనూతాః సుచరిత భరితాః 

శుద్దసత్యోవ దేశో 

ధ్ఫూతాభ్యాస| కియావిన్ఫురిత బుధమనోం 

భోజభావ్యంబు దున - 

ర్కా-తిస్పీతానువృత్యత్యవధివి పథ దూ 

రాతిదూరంబునై వి | 

థ్యాతంబా తత్వబోధంబధితముగ( బే 

యంగ నీకంటె నేరీ : 

(శుతికల్రోల సముద్ధ మోద్భట రనన్సూ ర్తిన్ విజృంభించి య 

న్విత వేదాంత విచారసారమణియై విద్యానదీ విభమాం, _. 
చిత(మా) నద్గురు నంవదాయ జలధిన్ శ్రీవిష్ణు శాస్తాంబువుల్ 
రతిమై( "గో(లి) ఘనుండవై తివి చికిత్సాభావ మిట్లార్పవే. 

ర i ర . Cp. పగ ల 

1. 

18. 

45 

46 

47 

శీర్ 

49 

నెనం7 (రోమహార్ష ణు, డను పేరు వ్యాసునకులేదు కావున నొనంగెగా 
మార్చు గావింపబడినది. ) 

మో 19. 7౭. 



తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయ పురాణము' 

నిగమ శిరోనిరూపణము నేర్పున నిబ్దొనరించి హేయతా 

విగళిత సద్దుణ (పథిత విష్ణు పదాంబుజ భకియుక్రిమై 

పొగడిక నొందు మౌనిగణపుంగవు లాడిన (పశ్న భాషణం 

టొగి విని కశ్యపో క్తమగు నుత్తర మక్కథకుండు నిట్టనున్ . 

అద్భుతంబౌర వూర్ణాద్దులు ముక్త సం 

శయులయ్యు మీరు నంశయమునందు 

టంతయు లోకహితార్థమె విష్ణు పా 

దాబ్ద సేవకులైన యట్టి మీరు 

దక్క-స్వార్థెక తత్పరులైన యా జను 

లడిగెదమని యెవ్వరభిలషింతు 

రవనిలో( బుండరీకాక్ష పాదాబ్దష 

ట్సద చిత్తులగు బుధుల్ వరమనియతి 

[బహ్మ విద్యాపకార సం|పశ్న మెల్డి 

మీరలడిగిన కైవడి దారునడిగి 

సం|శయింతురు తత్స యీ సార సేవ 

చేసిరో చేయకున్నారొ చిత్రమహిమ. 

ధరమీరడిగిన గతి మ 

ధురుండు గురుండై న యాత్మగురుపారా శ 
ర్యురుచి విజిత సూర్యు మహో 
త్రర ధుర్యునుతించి యడిగె( ద[ద్భమ ముడుగన్. 

షడ్డుణశ్వర్య సంవన్న : సాధువర్య : 
(గ) — 

వేద వేదాంత విద్యార వింద సూర్య 1 

ముక్తుపాయ ముఖద్వార మోహకాంధ 

కార మెడలించి కరుణించ6 గదవె తండి ! 
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50 

ర్! 

ర్ల 

ర్ి 

భవాదృళ బ్రహ్మ విత్సాద పద్మ సేవాసుధ లేక కామ మానసహంను 

లైన వారికి( (బజ్జా జ్జివ్రి వుష్టత యెక్కడిది. యజ్ఞాది [శుతివలన 

బ్రహ్మ విద్య కర్మాంగకంబె యని వినంబడియ. ఆ |బహ్మా విద్యకు 
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om 

ఆ.వె, 

తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 

నశ్ణంబునకు గమన సాధనంబులుంబలె [బ్రహ్మ విద్యకు సర్వాపేక్ష 

యుంగలదని “సర్వా పేకాచ యజ్ఞాది [శుతే రశ్వవత్త'ని సూతం 

బొనర్చితివి. అయినను నొక సందేహంబుగల దడిగెద. 

యాజ్ఞవల్య్యాదికులై న (బ్రహ్మర్షులు 

జనకాదులై న రాజన్య బుషులు 

ఘనతమె కర్మాంగక |బహ్మవిద్య ల 

ధీష్టించి శౌరి. జెందిరి *క్రవ్యాద 

వృ|తాదు లగు దెత్యవుంగవుల్ గోపకాం 

తలు ముకుందుని మనస్థాయి( జేసి 

కల్పితా కల్పాంగక బ్రహ్మవిద్య న 

చ్యుత పదం బందిరి సొంవుమీతి 

కఠినులగు హిరణ్యక శివ హీర ణ్యాక్ష 

ముఖ్య రాక్షసులు నమోఘ నిత్య 

భావనల నిషిద్ధ పద్ద తి( దాసి శ్రీ 

పతిపదంబు( గనిరి పరమ నియతి. 

అల హిరణ్యక హిరణ్యాక్షులు వానుదే 

వ ద్వారపాలకు ల్వారుపరమ 

ధామంబునందుండి తల(గి యధఃపాత 

మందుట యేమి (బహ్మ తనుజాతు 

లగు సాత్వికులు ననకాది యోగీం|దులు 

పాకృ్ళతు లట్టు నే భగవదాప్త 

దౌవారికులమీ(ద దర్పించ నేటికి 

శాస్త్ర విజ్ఞాన సంస్కా_రహీను 

లలుగ( దగుంగాక హరి భ కులెన ఘనుల 

యెడల నుర|దావి మాంసంబు లిచ్చ మెనగి 

. మద వికారముచేత నున్మ త్తులైన 
చెనటు లెబ్ద్”నరించిన( జేల్లుగాక = 

20 కవాంధు, 

ల్క్తీ 

ర్ర్ 
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అతి సాత్వికు లల్పకు లవ 

మతి చేసిన నదె సహించి మన్నింతు రప 

స్మృతి మంతు(డెంత చేసిన 

హితులగు వారలకు రోష మేగతి. గలున్. 
౧ 

భగవల్లోకంబున( ద 

దృగవంతు(డు భగవదాప్త వరిచారకులున్ 
భగవద్భక్తులకే వా 

సిగవత్సకు మొదవు చన్ను చేవిన యట్టన్. 

ఇటువలెనై యుండ నిందిరా నాయక 

భకులై వెలసిన [బహ్మవ్ముతు 

లరుదేర వారికి నవమాన మొనరించి 

నవమానమున నుండ నయమె యాత్మ 

నఖిల కృత్యములు [బహ్మా ధీనమని నమ్మి 

యా[శమాంతర ముల యందునున్న 

యరధిగత పరమార్గులెన వారలకు ను 

పీపమె మూ ా ర్రీభవించు శాంతి ద్రమమి 

హరి పదంబున నుండుట యద్భుతంబె 

శుద్ధ సత్వాబ్ది( జం|దమస్ఫూర్తి నొంధు 

పరమ విభుని మదమున కోపంబు నుగ. 

శాపమును గల్ల నేర్చునే కాంతులకును. 

ఆతి సందేహదవాగ్ని దొ టువడి వేదాంతీభముల్ నేడు సం 

తత సంతాపము నొందుచోట నితరుల్ తత్వజ్ఞలే తండి యా 

తత వేదాంతరహస్య నిశ్చయ నుధో ధన్యత్సుధాధామ య 

ద్యత విద్యాహ్వ్యాయచం దికా రుచిని మత్తాపంబు వారీింపచే. 

అని తనయు(డు తను నడిగిన 

ఘను( డా మునివరుండు సు పకాశార్గముగా 

విని హర్షగద్ధద స్వన 

మున. బల్మెన్ బాప్పపులకముల్ 21తిలకించన్. 

21. తిలకించున్. 

333 

ర్ 

రర 

59 

60 

61 



334 నారదీయ పురాణము 

వేదాంత రహస్యము 

క్. పౌతు(డవు పరాశరులకు( 

బుతుండవు నాకవేదపుంజమవు దయా 

పాతుడవు శ క్రినవవు 

చితితమే నీకు బల్క( జెల్పదె యిచటన్ . 

మ, అలఘుస్ఫూ ర్తి రి వశిష్ట వంశనిధి వీ వాత్మాను రూపంబుగా. 

గళ లుప్పొంగ(గ “బశ్న చేసితివి సాశ్మాదృహ్మ విద్యా సుధా 

కలశాంభోనిధి వెల్టిగా సుతు(డవై కైవల్యసీమా విశ్చం 
ఖల స్నామాజ్య వీభుండవై వలికినంిగావే మహాహృద్యముల్. 

క, నందను. డెన్నండు నడుగ(డు 

విందు(డై నన్ను బ్రహ్మవిద్య యనుచు నే 

నందేషపింప(గ౯ బరమా 

నందం బొనరించితివి మనంబున కనఘా ; 

క్, భగవద్భక్తి పరాయణు 

లగువారలు తం|డికొడుకు లాత్మేశ్వుర పా 

ర్య గగులైన వారి కంటెను 

మిగులం [బియతములు గుణ సమృద్ధి నుతించన్. 

క శతు లన్నియను శిరస్ప 
మ్మితములుగా( జదివి ద్విజుడు మీమాంసాది 
స్థితిచే శ్రీహరిం దెలిసిన 
యత(డునుమీ తత్వవేది యనంగ ధరితిన్. 

సీ, 'సత్సర్వగ నుఖ విజ్ఞాన స్వరూపుని 

సర్వసాక్షి నకల్మష [పభావు 

సతత చిద చిదాత్మ నకలవస్తు శరీరు 

నఖిల కర్మావ బోధాధికారి 

యాగ్యఫల|పదు నుచ్చిత వాత్సల్య 

జలధి శ్రీపతి సర్వశ క్రి సతి కృ 

పాంబురాశిని మహోదారుని ననఘుని 

నకల లోకారాధ్య చక్రహస్తు 

లీల, గాలే ww చ న్్ 
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సార సౌశీల్య గుణ నుధాసాగరంబు ' 

శాంతు భగవంతు. బన్నగళాయి( గాంచి 

భక్తి నాత్మ(దలంచి యాసనకి నెంచి 

యున్న వి|వుని విపత్వ ముతమంబు. 

సాంగోవనిషత్పూర్వుక 

ముంగావేదములు చదివి మురజిత్సేవా 

సంగంబు లేని వివుండు 

వెంగలి తజ్జన్మ మెల్ల విఫలంబెంచన్. 

స్వ వపియునియందుబలె మ హేశ్వరునియందు( 

[(బెమ గోపన మొనరించి యా మహేంద 

ముఖ్య దివిజుల కుషచారములు ఘటించు 

బాహ్యవృ త్తి తిని ౫ శతి సతి భావమునను. 

శతి నిరతము వరుండగు న 
చ్యుతునందు నసాత్వికునకు నుల్లము నిలువన్ 

(బతినన్ సర్వామర సం 

తతి కంతర్యామి(గా( [బిశంనించ(దగున్. 

ఎవ్వని కెయ్యది హితమై 

నివ్వటిలుం దాని నెజిగి నిరత హితుండై. 

యవ్విధమున(! బలుకుచు మన .. _ 

మువ్విళ్లూరంగ మెలంగుచుండంగ. వలయున్. 

' జ్వరపూర్జుండు నిజ్మవియార్థ గుణనరభన్నాషధం 'బిచ్చు శ్రీ 

“కర సదా సమ్యుని యొషధలబు' లతియోగ్యో శ్రాఘ్యముల్ (దావి వి 

జ్వరు( డౌనట్లి రజ సమః కలిత సత్వ స్వేష్ట దేవన్తుతిం 

గురు రాట్సత్వ' హొతోవదేశ మహిమంగూడున్ మహాధామమున్. 

928, శృతి, 
లట ఇ" : 

335 

67 

69 

70 

Ti 

72 



336 

తే.గీ. 
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సత్వ రజ సమ సృంజ్లికంబగు గుణ 
ఆః ఇ 

తయముదాను [దిపత్క్సృతమయి యున్న. 

గుటిల రజస్తమో గుణముల గణసత్వ 

సత్యగుణన్ఫూ ర్తి సంభవించు 

నొకవేళ యది గాన నుత్క_ట సంసార 

వర్తియయ్యును మోక్షవాంఛ సేయు 

నా సత్యగుణమున నంతయు మోతోద 
యంబైన సూరి జనంబు మోక్ష 

హేతు వడిగిన నుపదేశమిత్తు రార్యు 
లందునకు మాట వేదంబె యనుచూోనండడు 

గానవేద వథోపదేశాను వృత్తి, 

దిరుగువారికి మోక్షంబు సిరి లభించు. 

గురు తమోగుణ రజోగుణ సము[దేక ద 
శ|ల్పాప్తమైయున్న సంత్యజించి 

సత్వవేశమున నాశ్వాసింపుదురు శ్రుతి 

స్వార్థమౌ ననుచు నా జనులు స్వొత్మ 

సమశీల గురుముఖాబ్దంబులవలన( ద 

(చృుతివరంపర బ్రహ్మ రుద శుక 

వరుణాదిపర ముగా వర్ణించ (గనివార 

లందజు( గ ర్రవెయని తలంతు 

పోరంతరాత్మకు నెంచ నన్యామరత్వ 

రూపములు వేజుగా వని రూఢి మెజియ 

నాచరింతురు దేహాన్యమైన యాత్మ 
దేహ మనిన తెజంగున. దెలివిలేక. 

78 

74 
మం 

ధఠపయి .బౌండకుం డన(గ( దామన సాత్వికుండై నదె దైత్యశే 

ఖరుడు ముముక్షు(డై మహిమ( గైకొని సత్వగుణోదయంబునన్ = 

దిరుగుచు వానుదేవ పరదేవుండ వీ వవతారమంది భూ 

భరణ మొనర్చినాండ వని బాలురు వల్క_(గ, నమ్మ తించినన్. 76 

24, నందు 

వర, లంత. 
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క. చింతించి 'యచ్యుతో౭ హమ 

నంతోఒహం హరి రహమ్ము రారి రహం (శ్రీ 

కాంతో౬హిమ్మను నాతని 

నంతం బందించె దానవాంతకు( డంతన్. 76 

క, రాజులు నిజరాజ్యర మా 

లేజుకాంక్గులను గని వధించు వగిది ల 

క జానియు( బరు లాత్మ 

శ్రీజయ సంపదలు గోర శిక్షించు నిలన్. {7 

క. భువిలో నంతర్యామి 
_వవిశుద్ధాంత న్స కరూపభావము లక్ష్మీ 
ధవు స్వస్వరూపవిభవం 

బవినీతుండు తనకు ననిన నా గకయున్నే 78 

క. తనకు( దనునేలు స్వామికి, 

బనుపడిన విలక్షణ స్వభావత్వ మెతీం 

గి నిరత మత్యను “”క్రూలై 

క్య నియతి. బాటించెనేని యాత్మజ్ఞులకున్ . 79 

వ వేజైన వస్తువులకు నైక్యమన(గా మనముల నన్యానుకూలములై 

యుండుటి, వస్తుద్యయ మొకటియె యుండుటగాదు. అద్ది యెట్టంటెని. 

భేదముల్ వలికి వేదవాక్యములు నిరోధించుం గనుక విభిన్న వస్తు 
ద్వయ మెకమనుట విరుద్ధము. వస్తుద్యయము వేజీయనుట విరుద్దము 

గాదు. జీవాత్మ వరమాత్మలకు నై క్యంబు చెప్పెడి వాక్యంబులకున్న 

భేదము చెప్పెడు వాక్యంబులకును నిటువలెనే యర్థంబు. అర్ధ 
(ప్రకరణ లింగౌచిత్య దేశకాలాదుల చేతంగాని కేవల శబ్ధంబువలన 

నర్థంబు నిర్ణయము శియరాదు. ఆది యెటువలె నన్న 80 

జీవాత్మ - పర మాత్మల యెక్యము 

తే.గీ. కానువించిన దంపతీ కలహబంధు 

కలహ భేదైక్యరూప వాక్యములువోలె 

[శుతి సముదితై క్య భజేదంబు లతిశయమున 

స్వోచితార్థ గతంబులై యుండు నెపుడు. 81 

26. యణగకయున్నే.. 97 కులై. 
N-22 
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[పకట విభేదాభేదఘ 

టక రూప్మశుతులు నూత్క_టంబుల మిథ్యా 

రకములు తెలియందగునె 

న్నికనని టోధాయనుండు నియతిం బలికెన్. 62 

క్షితిలో నెంచ నభేద 

[శుతియన్నిట నాత్మ భేదరూవ నిషేధ 
స్థితినున్న భేదవాక్యము 

అతి దాధ్యతరంబులగుచు నడ (గక యున్నె. ర్వీ 

భేదాభేద ఘటిక భేదంబున. దివిధంబులై యుండు వాక్యంబు లటుగాన 

సమస్తావస్థ చిదచిద్విశిష్టతత్సరంబులై న యవి యభేద |పధానంబులు. 
విశేషణాది భేదోవజీవితంబులై న యవి భేద పధానంబు లిట్టని యెఅుం 

గందగిన యభి పాయంబు గలిగిన యవి ఘటకరూపంబులగు |కుతులు. 

హరికి సమస్త చిదచిద్యస్తు శరీరత్వాదికంబును బలుకు కల్యాణ గుణ 

తత్పరంబులైన యవి సగుణ వాక్యంబులు. హరికి హేయ గుణ 

రాహిత్యంబు పలుకునవి నిర్గుణ వాక్యంబులు. అట్టు గాకున్న 

నన్యోన్య కలహంబున నన్యోన్యతర దాధ్యత్వంబున' దద్వాక్యంబుల 

కగు 'నట్టాట దద్వాక్యంబులకు బోధనీయ భేద వివేచనంబు సార్ధం 

బుగా నెజుంగవలయు. ఈ మార్గంబున వేదాంత తాత్పర్య విషయం 

బని హరిని నమ్మియున్న వార లాత్మ సంతోషకులు. సర్వ భూతం 

బులును హరి శరిరంబులును దద్భూతహితై కరతులై నవారు విశ్వ 

మూర్తికి బరమ [వియులై నవారు తన్మననస్కులై తదాలాపులె 

తదియ [వియనత్క్మర్ములై తదిష్టితములై న వారలు పరమ ధామం 

బున రమింపుదురు. 84 

శుక భవల్తీల వేదాంత సుఖ నిరూప్య 

రమ్యతత్వ।తయేశ పరత్వ శుద్ధ 

'శేముషీయుక్తులై దయాశీలురై న న 
నాత్మ విద్యామృతాస్వాదు లగుచునుండు. . రిక్ 

సంసారోగతర జ్వరామయ భవస్సారై క తాపష్మ్యతయో 

ధ్వంసోన్మూర్భితబుద్ధులౌ నరులకున్ న్వస్వోచితార్థగ మీ 
మాంసా కల్పిత తత్పరార్థధిషణామ్నాతంబుగా నుత్రముల్ 

సంసేవించి హితోవదేశ మొనరింపం జూతు ర|శాంతమున్'. ":56 
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అని మణేయు వ్యాసభగవంతుం డిట్టనియె. 

ఎన్నిక. దమోగుణంబుతో నున్న సత్వ 

గుణముచే( దోవ(బడిన తద్దుణ నిజ స్య 

భావమున నంచరింప నపార మహిమ( 

దేజరిల్లునె విగత నందేహబుద్ది. | 

ధర నీవతి శుద్ధాంతః 

కరణుండవు నుుపబోధ కలితుడవు దయా 

పరు(డవు విద్యాసుధ సు 

సిర హుదయు(డ వగుచు. [గోలు చెప్పెద నింకన్. 
థి ల 

్హమోతోపాయతహితము 

ఇతిహాన పురాణ విబ్బం 

హిత సర్వోవ నిషదు క్తి నిష్టార్ధపరి 

ష్కృతమై మోతోపాయత 

హితమె మను బహ్మవిద్య యిరు తెజ(గులగున్. 

అది యెట్టంటెని. 

న్యాసంబనంగ నుపాననంబన(గ నా 
రెండును దనరు నారెంటిలోన 

న్యానంబనంగ యాగాది సంజ్ఞీకముపా 

సనమన(గ (నది) వజ్జాదికంబు 

వేదో కములు న్యాన విద్యయే దేహంబు 

నందు. (బావించు( దదంతమైన 

ఫల మిచ్చుచుండు నుపాననంబునను (బా 

రబ్ధ కర్మములు నరములు జనక 

ఫలమొనంగ దుపాననా బంధకంబు 

లెంచ( [బారబ్ధ కర్మంబు లిట్టు న్యాన 

విద్య( (దారబ్జ కర్మముల్ చోద్యమంద 

నడ్డకట్టువు ఫల మిచ్చు నప్పుడవియు. 
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88 
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జర యగ్నిహో[తమై తగు 

మరణంబవబ్బధము న్యాసమతి నిష్టనకున్ 

బరికింప న్యాస విద్యా 

పరిచితి వర్తింప క్షి పఫలము లభించున్. | 98 

అల ఖట్యాంగు(డు విష్ణురాతు(డును నిత్యన్యాన విద్యాధిరూ 

ఢులు వీరంచు నుతించి మౌనినభ నార్యుల్మెచ్చ (గా దత్వ వే 

దులలో ముఖ్యు(డవీవె పల్కితి కృతార్థుల్ గారె వారెన్నికన్, 
కుల శీలాద్యభిమాన సంపదల లోకుల్లాంచిరే మోక్షముల్. 94 

ఖట్వాంగుండను రాజర్షి ముహూరాయుః [ప్రమాణం బెజింగి సర్వంబు 

విసర్జించి హరింజెందె. “ పరీక్షితుండు నపాహంబు బీవితావధిగా( దెలిసి 

నిఖిలంబుం బరిత్యజించి యవవర్గంబుగాంచె నట్టగుట న్యాన విద్య 

సర్వఫల పద. మతీయు. 95 

ఆరయ భీష్మాదులు శ్రీ 

నారాయణదేవు( గ్భష్టు నానాబుధ లో 

కారాధ్యు భ క్రిం గొల్చి యు 

దారంబగు పరమ ధామమందిరి వేడ్కన్. ఆం 96 

అనిన శుకుం డిట్టనియె. " 97 

భగవంతు(డవు పర్మబహ్మణ్యు(డవు సం 

పూజనీయ చరణాంభోజు(డవు న 

మిద్ద బుద్ధి ననుగహింవుము నన్ను లో 

కంబులో నెజేంగియు( గాముకుండు? 

దలపండజ్ఞాన కుతర్క_[ 'పతారితుం 

డె డె బేదోషముం దెలియని జనంబు 

లాడెడు చోట నే నడిగెద నీ [పశ్న 
మీ యవరాథంబు లిటు సహింపు 

మిది రహస్యార్థ మనుచు నే మొదల దలంచి 

యిదియ యడుగంగ6 దలదితి నింతకంచె 

నెద్ది [పశ్నాంతరంబు సమీప్పిత [ప 

దోయక ము నిత్యముకి, ప్రదాయకంబు. 96 

= 25, దోవ మింతెని, 
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పారాశర్య మహాముని |వవరరూప [బహ్మ విద్యా సుధా 

పారావారమునందు( బుట్టి యతి విభాంతాత్ము మోహాంధు( బా 

తారంభంబున( జిక్కి యీ శ్రుత కళాధ్యకుండు శ్రీ విష్ణు(డై 

యారూఢాధిక సంశయుం డనయగ నర్హంబౌనె వర్తించ(గన్. 
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99 - 

అది గావున సంశయ మీ రీతి నణంగు నా రీతిగా నానతిమ్మని మణజియు 

నిటనియె. 
య 

దేవు( డెవ్వరుండు త దేవునకు రహస్య 

మెయ్యది యది -- --- 

విననయ్యె నెజింగించి ఘనమోహ మె రీతి 
నణగు నా రీతి. జోద్యముగ( దెలుపు 

గురుడవు నేండు నాకురుశ క్రితో( బల్కు- 

మశద్ధ ధానుండు నజ్జు(డును వి 

మూఢుండు సంశయాత్ముండు నష్టుండటంచు 

భక్రాబ్ధిశ శిర మాభ ర్త యనియె( 

గాన నాత్మ వినాశెక కారణంబు 

మన్మనోదై న్య మణగించు మది( దలంచ. 

ద(ద్రహస్యోపదేశార్థ దాన మొసంగి 
శిష్యుండ దనూభవుండ( బద సేవకుండ. 

అని వినుతింవుచు నప్పుడు 
తనయుడు వలుకంగ౧ బలికే దె 3పాయన స 

న్మునివరుండు త[దహస్యా 
ర్ధ నిమిత్త మహోవదేశ తాత్పర్యంబుల్. 

పర|బహ్మ రహస్యార్థము 

వినుమో వ్యుతక: యేకచి త్రమున నీ విద్యా రహన్యంబు శి 
ష్యునకున్ నమ్మికగల్లు వానికి గురుండోపున్ |బసాదింవ( బా 

వన మన్మత్కుల విత్త మీ ఘనోరహన్యంబీ మహావిత్తమో 

100 

101 

102 

యనఘా: నీకు లభించు. |బావ్యమనుభోగ్యంబున్ ఘనంబున్ దగన్. 

29, రవా స్తం బీ. 
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అని తనయుని నుల్హార్చుచు 

ముని భగవద్దీనుధాబ్ది ముఖ్యతర [ప 

శ్న నిశాకరరుచి( బొంగ6గ 

మునికొని హర్షంబు పూర్ణముగ నిట్టనియెన్. 104 

(పథితేతిహాన పురాణోవ బృంహితో 

పనిషన్మతము పర [బ్రహ్మ పరమ 

ధామాక్షరాది పదవిశిష్ట సంజ్ఞక 

మాగమేతరదూగమనఘ తరము 

పారాతిగ గుణాబ్ధి యారూఢ దుస్తార్మి 

కోలూక “తర్కనేతోష్షదీవి, 

యన ననాది [తిగుణావ్య క్త సువ్య క్ర 

కాలవిలక్షణ కలిత మై (ప్ర 

వ త్తికారణమై యలభ్యమును నై న 

పరమ పదవై భవామృతోత్కరకశాయు 

తాయుతాశాంశ దేశ మత్యద్భుత [వ 

కారమున నెజి(గింతు విఖ్యాతి వినుము. 105 

అగణేయ [వళయార్కచం[ద దహనోద్య త్తేజముల్ చూడ ద 
దృగవద్ధామ నిరీక్ష సేయునెడ నల్పద్యోత ఖద్యోతముల్ 

తగ బూర్జెత దనంతలోక మహిమోత్కర్షంబు వర్ణింవుచో 

గగన, పాక్ళత దివ్యలోక మహిమల్ కారాగృహ |ప్రాయముల్. 106 

సాధు ల|పాక్ళతాకాశ చరవరాగ 

జేయ జీవగుణమ్ముల నెమ్మి( జూచి 

పాకృ్ళతాకాశ చర బీవలోక మేక 

గృహ నివాసం బటంచు( దర్శించు కొందు. 107 

పరమవ్యోమము చూచిన! 

పరమ జ్ఞానులకు( దో [బాకృత లోకాం 

తర మెల్ల సూక్ష్మ నూచ్యాం 

తర రం|ధమువలె విచితతర మై యంతన్. 108 

తర్కించి చూడ విద్యాలోక పట్టణ 

[గామపుం స్త్రీ నౌధ గజతురంగ 

పశుమృగ ఖగవన పాధోథికాసార 

కూప వావీతటాకోవవన వి 
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హార పర్వతములు నన్యవస్తువులు [అ 

| హ్మానందమయము లత్యద్భుత ములు 

స్వస్వోచితా శేష సద్గుణ సామగి 

శాశతంబె యుండు సంస్తుతింవ( 

(బాకృతాపాకృ్ళతార్థ సౌభాగ్యమునకు 

నంతరంగం బెంచికొన నెంతయెన( గలదు 

తెలివి మెజసిన నత్యావిదీవ్సితార్థ 

మానమింతింతయనుట |క్రమంబుగాదు. 

ఆ, వె. తత్పదస్థ విషయతతులెల్ల( (బాకృతా 

ర్థములయట్టు మాహితములుగావు 

వూతహృదయులెంచ నేతత్స [భావవి 

ద్యోతకంబు అలగుచునుండు. గాని. 

స్వాభావికాద్భుతాంచ దపార సౌందర్య 

వరసుధా సింధు భావమున( దనరి 

శ్రీశానుకూలై క్య నీలథోగంబుల. 

దత్సద [దవ్య సంపద లొనంగుట 

చితంబుగాదు విచి|తముల్యస్తుళ 

కులు సర్వభావ శక్తులు నచింత్య 

నంతతజ్ఞాన గోచరములు గొన్ని వ 
'సువులలో. గొన్ని వస్తువులు కొంద 

అకు మనః [పయములుగొందజకును విరతి 

-పుట్టంగా జేయ జడములై భువనములును 
పరమపద లోకనిత్యాత్మ భాగ్య మహిమ 

యజహరాదులకైన శక్యంబె పొగడ. 
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110 

111 

“అ[తాయం పురుషః పరంజ్యోతి రూవం సంపద్య 'స్వేనరూ పేణాభి 

నిష్పద్యతే” 'అవహతపాప్మా విజరోప మృత్యుర్విశోకో విజిఘత్సో 

విపిపానన నత్యకామ సత్ోసంకల్పయనునవి య,పాక్ళతలో కముం 

వొందిన ము క్రజీవునికి నష్ట గుణంబులు సంపన్నంబులై యుండును. 

80. మోవాతములు 81. యవవాత పాసా 

-- మజియు [పకృతి శరీర తిరోధాన పూర్వకంబగునది జ్యోతిళన్య్వయము. 
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అదియె ము క్రి. *ేఅంతర్యామి న్వరూప మ్మాతంబు ముక్తిగా దెన్న 

దదన్వయంబు గలుగుటంజేసి యదియెట్టన్న భూస్థితంబులై న పక్షులు 

తమకు నపూర్వ;పా ప్రములై న య।దిశ్ళంగంబులు నిజోపాయంబున 

నెక్కు_గతిన పాప్తోర్ష్యగమనంబునకు న్యాసోపాననంబులు సాధించి 

యవిద్యా జనిత దేహ నంబంధముం బాసి యపూర్వ పదంబు నొందుట 

యా పరంజ్యోతి సంబంధము. 112 

తెలివగ( |దిపాద్యిభూతి నతికమించి 

యే పురుషుండుండు శుద్ధ సమిద్ధ మహిమ 
నాత( డాద్యుండు పరమాత్మ యవ్యయుండు 

ఘనతరుండు పరంజ్యోతి యనియె [శుతియు. 118 

ఘనతరాత్యు క్త మూర్ధ్వ లోకములనెంచ 

విశ్వతః పృష్టమె మహావిమలమె వే 

సన్నమై మించు వైకుంఠ సంజ్ఞవిష్ణు | 

దేహమన(గ+ బరంజ్యోతి తెలిసీ చూడ. 114 

అవదీరిత కందర్పకోటి లావణ్యంబు నగణ్యంబును స్వాభావికా నవధి 

కాసంఖ్యేయ స్వగుణోల్రసితంబును భావపంకిల స్మదత్న విమలౌ 

కరణొషధంబును జేతస్తే నిశేశిత్వావిర్భావాద్భుత భేషజంబును (శ్రీశ 

స్వాభావికా శేష శేషిత్వానుభావావహంబును శేష శేష స్వభావానుభవ 
(వ్రీతివర్ధనంబును ద|త్పతికారితా శేష తత్రైంకర్యక సాధనంబును, 
శషన్వభావానురూపవృ త్తి ద్రీతేశ దర్శనంబును దద్దర్శనమహాహాదా 
మృత సంప్టవనావహంబును శ్రీ నశేషత్వాధిగతజన నిత్యానంద 

దాయకంబును నగు పరతత్వం బెణింగి దర్శన (ప్రవేశనంబు లొనర్ప 
నెవ్వ రుత్సహింతురు వారు శూరులు. ఆ శూరులు తద్విద్యా (ప్రభా 
వంబున నర్చిరాది మార్గంబున( బరంజ్యోతిం గాంచి త|త్సన క్రిచే 

నిత్యనిర్భృతులై యావిర్భూత స్వరూవ స్యభావులును స్వాత్మేశ దర్శ 
నులును దద్దర్శన సముద్దేశ కైంకర్యేచ్చాత్త విగహులును దదను 
రూపాభిమత దివ్యాలంకార సింధువులును హేయ నిష్యందరహితులును 

హేయాహ్లాద వివర్ణితులును ద్యదృహ్మలోక విషయాభోగోది కేశ 

ఖభ_క్రియుక్తులును ననాది నిధనానందమయ నిత్యాత్మ సహచరులును 
ద|త్పతికారితా శేష తతై్క_ంకర్య రసార్హ వంబులును; బర్శబహ్మాత్మ 

లలి. యంత ర్యామి 
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భూత తద్యో | మోజ్జులతల్లోక నివృత్పురవరాదిస్వాత్మారామాను 

3శమూ| దను)లై యుండుట వేదాంత సిద్ధాంతోల్టిత చైభవంబు పరవ్యోమ 

లోకంబు నుతింప నెవ్వడు సమర్థుండు 2 1165 

వర విజ్ఞాన రహస్య వాసనల భావ్యంబై మహాద్దామ వి 

స్ఫురదానందద లోక మందలభఘనౌజోరాశియె వ్వ సీ 

రరుహాభంబగు నంతరాళమున సారంబై న వైకుంఠ న 

త్పుర మొప్పున్ నవక ర్షి కాకృతి దదాప్తుల్చూచి వర్ణింప6గన్ . 116 

అమిత జనపద వరవై భవాన్రితంబు 

నతి విపుల మందలమునై న యప్పురంబు 

కమలకర్ణికయునుబోలి కానువించె( 

బురములెన్నెని దళములై పొలువు మెజయ. 117 

గురుపరవ్యోమధామ వై కుంఠలోక 

మునకు నావరణములేను ఘనతమెజయ 

నిత్యశుద సుఖాత్ము లై నివ్వటిల 
ల ధి 

బహ్మలోకంబు లెన్నేని( [బబలునందు. 118 

అని వ్యానభగవంతు( డానతిచ్చిన( శుకుం డిట్లనియె. “119 

ఏయే యావరణంబుల 

నే యే లోకంబుోలుండు నెజింగింపుము నా 

కా యుపనిషదుక్తుల విని 

యాయజముఖ్యులు నిజాలయస్సృహ విడువన్. 120 

పంచావరకకాగణ్య నియత లోకములు 

అనిన విని యక్కు_మారున 

కనఘాత్ముండగు పరాశరాత్మ జు(డు సనా 

తన పంచావరణాగ 

- ణ్య నియత లోకముల( గొన్ని నయమున( బలికెన్. 121 

[పథమావరణమున, |బాచిమె వైకుంఠ 

వై భవంబునమించు వాసుదేవ 

లోకంబు రవిగణాలోకమై భృత సాధు 

వారమై విమల నానారసాబ్ది 

తశ, మోనై. కిర్. లొండుం 
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(క రిఘమై. నానావిభాసిత నవరత్న 

శెలమై నాన్నాపనన్న శిల్ప 

పాదవంబై యతిభవ్య నానాజన 

పదమునై నానావిధాసమాన 

గ. నగర నానాచతుర్దంత నాగ వాయు 

వేగ నానాహయానేక విపులహైమ 

శృంగి నానార్దధెనువై సిరి వహించి | 

తేర ల ee wee 424 “౭ 122 

దండకము :_ 

మజీయు మతీయు( దివ్యలోకంబు వర్థింవ శక్యంబె ? [కీడా మృగం 

బుల్ ఖగంబుల్ శుతుల్ వి|శుతుల్ గా( బఠింపంగ బుంస్రామణీ చిత 

సౌధోరు కెళీగృహారామ హెమాంతరాళ [పభల్ మించ. ద[దృహ్మ విద్యా 

నవద్యామృతానంద నందత్సుధావాహినీ స్మ్యతృ్చవాహాంతరంబుల్ చెలం 

గంగ రాజ తనూకాంచి సౌందర్యముంజూచి లక్షీ ్మశ సద్భక్తులుం బిత్త 

మెట్టుండునోయంచు లీతిల్రి రంజిల్లు తద్విద్యుదాకార రేథావిలాసాప్సరో 

బృందముల్ నంతతానందకందంబులై మించ( దద్విభ్రమాలోకనో 

ద్భుద్ధ లత్ష్మీళ సద్భక్తి క్రి వుంవర్గముల్ మీర దద్దివ్యవుంవర్గ లక్ష్మీ శ్ర 

కైంకర్య సౌభాగ్యముల్ చూచి. యుద్భుద్ధ మై నిత్య నూరి (వనన్న 

స్పరదృ కి కి నంపత్సుధాధార లుప్పాంగ? దల్తీలలన్ నిశ్చృలానంద 

సంభూత సాకారసామ[గ తామృతంబుల్ (పవాహంబుగా నిండ! 

దత్సామగీత స్వకర్ణనొద్వు తభ క్తి క్రి న్ఫురత్కీరశారీవికోద్యద్వ్యచః 

కూజితాలాపముల్ విక్కటిల్పన్ నదాచార్యుండుం బోలె శ్రీశాం|ఘి భ క్తి 

[పకాశంబు గావింపుచుం [బహ్మ విద్యా (వనన్నెశవూర్ణ [పసాదంబునుం 

బోలె మోహంబు భేదింవుచున్ మోహ విధ్వంసముంబోలె 'నారూఢ 
సంసారతాపౌఘ నీతాంశువై సొంపు గావింవుచుం 'దదృవాపాయముం 

బోలె లక్ష్మీశ సేవా నుధోజ్జ ంభ మేపార నేవంవిధాజన్మ సిద్ధాగణయాతి 

రాజద్ధుణాంభోధివై యాజన్మ సిద్ధోత్క_టాత్మానుభూతిం (బవర్షించి 

తా నాత్మబోధార్కు._(డుం బోలె తద్యా సవాకార సందర్శకత్వంబు 

సంధించి యాత్మేశ శేషత్వ శేషిత్వ సంబంధవద్వా స్తవాకారధీ గోచరం 

బైన సాజశాద్కతి న్ఫూ ర్తియుంబోలె లక్ష్మీశ సేవా నుధోజ్ఞ్రంభ 

88. నాల్గవ పాదములేదు. లి7, రాజిత. er 
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మేపార సేవ ంవిధాజన్మ సిద్ధా గణీయాతి రాజ దుణాంభోధి వైవాసిత 

ద్వానుదేవాగలోకంబు రాణించు సాఇాత్సుఖోపాదక శ్రీల దన్మధ్య 

దేశంబునన్ నొప్పు మధురన గరీరత్న మారాధ సంఖ్యయ న్ఫుర|దత్న 

_ సారావళీ మూర్తులం (బోల్ర లతోరణోద్యత్క్మ_వాటంబులన్ శుభ లీలా 

(భవర్షంబులై నిత్యము శ్రేందు వింబంబులుంటబో లె( బాటిల్లుతత్సాటిక 

స్ఫూర్తులుంగల్లు తద్గోపురంబుల్ మణీహాటక (్రీల(జూపట్టు రత్నా వళీ 

హర్మ yజాలంబు నిండార దీవించు. |బాకార చ[కాంతరాళాన్వితానల్ప 

కల్పదుమారామ సామ్మగియున్ సాం[ద చం|దో పలానేక కేళీ గృహా 

నేక శె లాలియుం జారుతీర స్పుర్మదత్నరంథా విజృంభంబులై నవ్య 

చామీకరాంభోజ జాలంబులై, విభమ భృంగ సంగీత రాజన్మ ణేహర్ణ 

కౌఘంబులై తన్మహాలీల నీలోత్సలాకర్ణ పూరంబులై తత్పుధా ధామ 

శుభ [పవాహంబులై సంతత స్వచ్చ మత్స్య [పకాండంబులై భవ్య 

దీవ్యత్పర[బహ్మ విద్యా వధూ సేవ "లక్ష్మీ మహేశాన మూర్తుల్యలెన్ 

వింతలై యుండి యాత్మ (శుతి శుత్యధిష్టానమా త్రాభిభూతై కమందాకినీ 
కీర్తి సౌరభ్య సంపూర్తి గాన్పించి శ్రీ వానుదేవానుకూలైక్య రుచ్యుర్థ 

యాదోగణాపూర్ణ భాగంబులై యుండి కూజిల్ల సచ్చ|క చ[కాంగ 

ముఖ్యంబు నీ దోద్భవాకీర్ణ తీరంబులై భాసుర న్వర్ణమాణిక్య సోపాన 

లక్ష్మి న్విజృంభించు కాసారముల్ తోరమై మించ (గా నిత్యము క్త 

పృరనస్సిద్ధ సంబంధ మె తేజరిల్లంగ దత్పట్టణాలం| క్రియా రూపమె 

మధ్యభాగంబునంగల ౌ (యా)రామ ముద? (1దు్రచిన్మించి సౌందర్య 

మున్ విశ్వరూప పభావంబునుం గల్లి విషండు తేజంబుతోనుండు 

శుభాంశు కోటిన్ఫురత్సొధవార ౦బు లా " రాజరానీ రమాకాంత కాత్మీయ 

సౌభాగ్య మర్పించు నేతత్పుర శ్రీసముద్భూత నానామణి జ్యోతి 

రులానమ భంబువె నిండి యూర న్ఫుర న్నూత్న తేజోజగచ్చంక 

| గావించు నే డొక్కచో నిం|దచావంబు లెన్నే నియుం గూడి నందత్సురీ 

నూత్న రత్నా వళీ వ్యామయానంబులం టోలంగాం జాల నవ్వీటిలో నన్ 

మృగంబుల్ ఖగంబుల్ నదాపుం వధూనంచయం బాదరింపన్ దద 

(గంబునన్ విష్ణు చేష్టానుకారంబపారంబుగా( జేయనో మాధురా 

మాధురోల్హాన క్కేశానుభూతి కియాశ ర్మదా యావదాత్మ కంబు మాకుం 

(బసాదింవవే యంచు, దన్మంగళా శాసనం బింపుతో. జేయువా రవ్వ 

'రాయు త్రముల్ హేయనిష్యంద దూరాత్ములై హేయ భోజ్యంబులుం 

బాసి బహ్మామృతానంద రూచేందియార్భానుభూతిన్ విజృంభించి 

శ్రీశాననాంభోరుహ శ్రీ వికానెక చేవాఫల పా వ్రీమైనున్న తత్రీతి రూపా 

88. ము శ్తేస్సర సింధ 99. ౨౨౨౩ 40. దృచి 
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మృతానందముంజెంది తత్సవర్యంతరాలం [కియా పూర్ణహస్తాబ్లలె "సేవ 

గావింవ నూహించితచ్చేషతై క స్వభావానురూపాత్మవృత్రిన్ సదా వాను 

దేవాంతరం గానుకూల స్యరూవంబులన్ నిల్చి [పాసాద నొధావరోధ 

స్థలి ఏథులందున్ విశేషంబునన్ రత్నవల్రీ శలాకొవక్తృప్తారు సన్మార్డనీ 

హస్తులై కొంద అచ్చోటు దారూడ్చుచుం ద|దజోరంజితాకారులై. 

కొందతీంహపొంద (గా నుందు తీ(డించి శుంభన్మణీశాతకుంభ నృురద్దంధ 

గంధోదృటాంభోలవంబుల్ సమంతాద్విజ్జ ఎ్రంభంబుగా( జల్టుచున్ 

గొంద అుత్సాహముం బొంద ముకామణీ చూర్ణ ముల్ తెచ్చి చూర్ణంబుగా 

స్వస్తి సికాదుల్ (పశ స్త సంబుగా( బెట్టి త|ద్రంగవల్తీ కలావంబు. గావింపుచుం 

గొంద అుద్దిప్లులై యుండు మాణిక్యమాల్యాంకురార్దా?క్షర శ్రీలు తత్ప 

దేశంబులం జల్బుచుం గొంద జానందులై యుం|దు రత్న |పదీపంబులుకా 

బుష్పముల్ సత్సలంబుల్ సమగంబుగా, జందనాంభ సృమావూర్ణ 

కళ్యాణ కుంభంబులేవంకలన్ నిల్వుచున్ గొంద జుప్పొంగ నానామణిీ 

రూపరంభాది పుణ్యదుమంబుల్ బహి ర్ద్వార సీమన్ నియోగింపుచుం 

గొంద జానందముం జెంద శ్రీవత్సవక్ష స్ఫురదై ఇజయంతీ కలాపం 

బుతో నవ్య ముకానుణీ ధామకాలంకృతాజ్జోరు కంఠంబుతో( జారు 

కోణజాధరాషాటల (వన్ఫురద్దంతరోచి (వభిన్నస్మితాపాంగ వీక్షా విలా 

నంబుతో మాంనలాంసాను “'రూపాయిత (పన్ఫురత్కర్షపాః విభూషా 

పరామృష్ట “2గండన్థల శ్రీలతో నూత్న కర్పూర గంధాన్వితోచ్చా వన 

“క్టార్జోత్త రోహ్టోచితోత్తుంగ నాసా విలాసంబుతో మందహానంబుతో 

నద్విశా లాయతాపాంగవీ కామృతోల్లోల జాలంబుతో( దత్కళాపూర్ణ 

సౌందర్య నిర్యన్మరంద |పన క్త క్ర ద్విరేఫోవమానాలక శ్రీనమాజుష్ట 

భవ్యాననచ్చాయతో నవ్యకుసుమ ధమ్మిల్లభారంబుతో( గాంతి పృుంజీ 

భవ|దత్న రాజతిి.రీటంబుతో ( జితవై డూర్య రాజ న్మహాకుండల 

శేణితో నూర్హ ర్థ ప్రవుం డంబుతో ( గంఠభా గోల నత న్తుభన్పూ ర్తి రితో 

దివ్య నానాయుధోదార బాహాచతుష్కంబుతో భవ్యయజ్ఞోవవీతోరు 

హారాళిత్ హైమభూషా కదంబంబుతో. ద ప్రచామీకరాభాంచక 

స్పూరరి రితో రమ్మ వీతాంబరా నద్ధస[దత్న కాంబీవి శేషంబుతో మంజు 

మంజీరపాదాబ్ది తేజంబుతో నద్భుతాగార నే ంగార వూరంబుతో నూరి 

వర్యాగ శ్రీ దృక్చకోరామృత ద్యోతకాంతీ [పవాహంబుతో మించు 

కల్యాణమూ ర్తీన్ విలోకించు పాలించు నవ్వానుదేవున్ నిరీక్షించి 

(శ్రీమద్వికుంఠాధినాథుండు తా నిత్యముకాళితో( జాల మోదించు దద్వా 

నుదెవైక లోకంబు చ।|కాంకితుల్ చేరి సేవింతు రెల్హప్పుడున్ , 128 

41. రూయత 42. గంధనల 4కి. పూరోతరో షా *చితళోతుంగ, 
థి ఆం ళు వ 
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తనువున( జ కాంకము సే 

యని మనుజాధములు గలుగు నావేశము లెం 

చన వైష్ణవములు దద్దే 
శ నివానుల వైష్ణవులు నసాత్వికు లెంచన్. 

ఉరు శుద్ధ సత్వమయుండు వి న (డు విష్ణ 

భక్తులు సాత్విక (పవరులా ర్ 

జ స్తమోమయ దేవ నముపానన మొనరు ఏ 
వారల సాత్వికుల్ వారి యిండ్ల 

నాపద వచ్చిన నన్న పానాదులు 

వలువదు భుజియింప వలనెనేని 

యత. డధఃపాతంబునందు నూర్జపదాను 

కక తు(డు విష్ణుండు లోకములు నస్రు 

యుచ్చతరము లధఃపాత మొనర. జేయు 

సకల దుఃఖభౌగములు నలై వష్షవ జనాన్య 

యంబు నట్ట నధఃపాత మనన వైష్ట 
వాన్యయంబు జగంబుల నరసి చూడ. 

నందీశ్వర శాపంబున 

నిందింతురు భాగవతుల నీచాత్మకులె 

కొందు విప్రులు వారికి 

సందిగ్ధ మెదంబెడంద సద్రండనముల్ . 

వరగుణాధికులైన యా వైష్ణవులకు, 

[బాతికూల్య మొనర్చిన ఫల మగమ్య 

మెన దార్మిద్య మిది చాల ననుభవించి 

మణియు నట్ట యొనర్తు రున్మత్తులగుచు. 

తగునే విని సహియించుట 

భగవద్భాగవత నింద పావిష్టులు త 
దృగవ్మ ద్రోహులు వారలేె 

యగుదురు మతి వాతికన్న నన్యులు గలరే + 

“కళ గతులు.” 
Sa 
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125 

126 

127 

128 
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హరి నిందసేయు పాతక 

పరు లుండినచోట నరక పదమాక్షి తాం 

తరమునను శుద్ద వైష్ణవ 

వరులు నిమేషాంతరంబు వలవదు నిలువన్. 129 

ధర న సాత్విక దేవ (ప్రధానమైన 

యది యసాత్విక తీర్ధమౌ నందునుండ( 

దగదు సాత్వికులకు విష్ణుధామ మెద్ది 

యదియె సర్వ్మపదము తగునందునుండ. 180 

తదధినవృత్తి మై దనువు గల్గిన యన్ని 

నాళు శ్రీహరి "సేవనం బొనరి* 
షు | చ 

సౌఖ్యంబు నొంది యసాత్విక దేవతా 

భజనంబు చేసిన, బాయు సత్వ 

గుణ మెల్ల నా సత్వగుణము పోయిన నధః 

పాతంబునందు దుష్పాతకముల ! 

వైష్తవవర్యుండ వెషవ నంవాన 
రా ౬ బై 

సంభాషణముల దచోషంబు. గాంచు 

శత కర్మంబు స్మార్త కర్మంబు నడుపు 

నయ్యనూచాను( డగు విపునైన వైష్ట 

వాన్వయుని, గానివాని( గల్యమున( జూచి 

చన దసాత్వికునకు నమస్కార మెనంగ. 181 

వెష్షవు దెగడిన నెదుట న 

వైష్షవు( గని [మొక్కినన్ భవధ్యంనకు(డౌ 

విష్ణుని నిందించిన యన 

హిష్టు(డు వా డెంచ( బతితు( డేమనవచ్చున్. య కలవి 

హరి భజనంబు సేయక దురాత్ముండసాత్విక తత్వదెవతాం 

తర భజనంబు( జేసి వసుధాస్థలి నంత్యజు(డై వసించు దు . 

శ్చరితుని వాని( జూచినను సమ్మతి నంటిన మాట లాడినన్-- 

నరు లొక వెష్షవుంగని ఘనస్థితి (మొక్కి- స్పృశింపంగా. దగున్ .1కెలి 
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యము(డు సర్వ స్మృతేతిహాసార్థ తత్వ 

వేదియగు వైష్టవ్యాగణి విష్ణు లాంఛ 

నాన్వితుండు నా కుపాస్యు(డౌ ననుచు బలిక | 

సం|భమంబున నిజభట జనులతోడ. 184 

శమను(డు బాహుమూలముల( జారు సుదర్శన పాంచజన్య చి 

హ్నములు ముకుంద నామములు నాలుక రమ్యతరోజ్య్వలోర్థ్యవుం 

డము నుదుటం గళంబున స్పుర ద్విచల న్నలినాక్ష మాలికా 

కముగల వైష్టవుంగని (పగల్భమతిన్ నుతిసేయు సుస్థితిన్ . 185 

ఇది మొదలుగా నే తద్వాక్యోప బృంహిత మహోపనిషదా ద్యుపని 

షత్తుల యందును హరి లాంఛనంబు వహింపగా వలయునని వినం 

బడియె మరియు. 186 

హరి లాంఛన విపరణము 

దక్షిణేతు భుజే వి పోభిభృవదై్వ సుదర్శనము 

సవ్యేతు శంఖం బిభృయాదితి [బహ్మవిదో విదుః 187 

ధృతోర్ధ పుండం కృత చ[కధారి 

విష్ణుం పరంధ్యాయతి యో మహాత్మా 

స్మ రేణ మం[తేణ సదాహృది స్థితమ్ 

పరాత్పరం యన్మహాతో మహాత్మమ్? 188 

క్షితి నురోత్తము(డు దక్షిణ భుజమున నుద 
ర్శనము నా వామ భుజంబునందు 

' శ్లంఖంటు( దాల్ఫుట చనునని బ్రహ్మ వే 

దులు పల్కుదురు భ క్రితోడ నూర్ధ 

పుం[డంబు( జక్రంబు పూని నద్దుణ మహీ. 

య స్యంబునొంది సమగ శక్తి*. 

బర(గు విష్ణుని పరాత్పరుని హృదంతర 
స్థాయి. గావించి సంతతము మంత, 

అనాలా మసాలా కన. 

వ రావపరుని క 
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మున స్వరమ్మున ధ్యానించి వనజగర్భ 

శంక రెం[దాదులకూో లేని నక లపూర్ణ 

పరమ ధామంబు( గాంతురు పరమ ధామ 

భూమమానిత్యహరులు పొగడికొనంగ. 189 

మతియు( బురాణో తరంబులం బలుకంబడియె. 140 

వహ్ని సంతప్త చ|కంబు వైష్షవా[గ 

వరుని శోధించి తద్భుజద్వయము నందు 

మూలముల చిహ్న మొనరింప మూల మఖీల 

వర్ణముల కచ్యుతావాసవాసములకు. 141 

మజియు భగవంతు. డానతి యిచ్చిన యూర్ధ్వవుర్యడ ధారణ 

క్రమంబు వినుము. 142 

అమలమును బార్భ్యమూలా!గ మధిక బుజువు 

లైన పుం|డంబు మక్పియం బగుట జేసి 

యట్టి విమలోర్థ ౪ పుం డముల్ సాంతరములు 

గా నొనర్చిన నాకు “నా గాములగును. 148 

అచ్చిదకోర్య వుం|డం 

బిచ్చావిధితో వహించు నెవ్య( డతం డా 
పచ్చటలం బొంది సదా 

విచ్చిన్నాఘనిరయైక వింశతి మును(గున్. 144 

దండాకారము నూర్జ్వవుండము సముద్దండంబుగా భూనురేం 

[దుం డత్యుత్తమశీల వైష్ణవ కులాగ్యుం డైన నచ్చిదమై 

యుండన్ బూరమతిన్ నమోంతములుగా యోజించి లక్ష్మీ కళ 
తుండౌ మేలనం గేశవాదులకు భారూఢిన్ వహింపన్ దగున్. 1145 

భూమి నచ్చిదముగ నూర్థ్యవుంశ్రమే ద్వి. 

జాధములు దాల్లు రచ్చోట హరియు సిరియు- 

నధివసింవంగ మీరు వా రతి విమూఢు 

లె హికాముష్మిక సుఖంబు లందలేరు. 146 

46. క. 47. eh 
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నడుము శ్రీ నికేతనంబు కమల 
హస్తం దలచి యచట పవ హార్మిద చూరోరగ 

ణల 
రేఖ నిలువ దగు హరి [వియుండు. 147 

ఏవం విధ భగవచ్చి 

హ్నావిర్భావమున వచ్చు హరి కైంకర్య 

[పావీణ్య గణ్య వైదికు 

్రువైష్షవు గాంచి వినుతి సేయగ వలయున్. 148 

చిదచిద్వస్తు శరీరిన్ 

హృదయన్ధు రమెశు నీళు నెజింగి హితార్ధ 

[(పదు(డైన వ షవోతము 
చ ప్రస ని 

పదములు సేవింవ ము క్రిపథము లభించున్ . 149 

వైప (పతికూలానుభయ భేదములు 

గురుభ క్రి మై |బతికూలాను కూలాను 

భయ భేదముల నేరువడిన చేత 

నుల నెతింగి నుదీజనుండు నిజాధిక 

రోచితంబుగ( దగు నాచరింప 

నువనిషన్మత వాక్య యోజన నూహించి 

హరి నమాధిక రహితాత్ము( డనిన 

మునుకొని దుర్మానమున సహింపని వారు 

|పతికూలు రత్యంత భవ్యవృత్తి 

నది సహించిన ననుకూలు రాత్మవేదు 

లవియు రెండు నెజబుంగక హరి తదన్య 

దేవతాతుల్యు లనుచు బుద్ధిం దలంచు 

నట్టి సీచాత్ముల నుభయు లవనియందు. 150 

గొనకొని మున్ను మున్నె [(పతికూలుర ( జూచిన భీషణాహులం 

గనిన తెజంగునం దొలగ6 గాందగు నయ్యనుకూలురం [బకో 

భన కునుమాళి గనొనిన బాగున రంజిల(గా6 దగుం ఘనుం 

డ నుభయులం గనుంగొని తృణాగములంచు( దలంప(గా దగున్. 
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తుధితు(డైనను రాజపు[తుడు ఘోర వైరి గృహాళశనం 

బధిగమింవని యట్టి వైష్ణవ డా ర్తుండై [పతికూలురన్ 

మధు విరోధి విరోధులన్ మదమత్తులన్ భజియించి తా 

నధిక సంపద నంద(గా' దగదం;డు తత్వ విదుత్తముల్. 

ఒనర నీశానుకూలురై యున్న సాధు 
జనుల? దచ్చిత్త విక్షేప శంక. జేసి 

రూపణీయ స్వభావాను రూప భోగ్య 

భోగములకు నిరోధింప( బూనందగదు. 

నిపుణుండను భయ నంపద 

నుప జీవించోకొను యునికి యొప్పదు విష్ణుం 
డపరిమిత విభవు( డా శితు! 

గృపతో రక్షింపండే యకించను. డగుటన్. 

దాసానుదాన రక్షా 

భ్యానముగల హరి యుపేక్షయందునె చిత్తో 

ల్హానమున నమ్మియుండుట 

దాసులకుం దగు. |బవత్తి తాత్సర్యములన్. 

భగవత్సంకల్పంబున 

భగవ్యత్పతికూల జనులు భవ దుఃఖములన్ 

దగులుదు రామీ(ద మజియు. 

దగులంగల రఖిల మోహ తప్తాత్మకులై. 

152 

159 

154 

1రన్ 

156 

అర్జున సారథియగు కృష్ణుండు మర్ధ్యషుల నరాధముల నంసారం 

బునం [దోచెద నానురయోనులం జనియింపం జేసెద నని యానతి 

యిచ్చె నట్టు గావున భగద్ద్వేషి పదార్థోపజివనంబు వైష్టవున కనర్ధ 

కంటు. విష్ణు దోహకారణం బగుటంజేసి ద|ధ్ధ్దవ్యంబు విడువందగును. 

ఎవ్వని వలన మున్నె వ్య( డర్థము( గాంచు 

. నల్పమెనియ మణి యధికమేని 

యొకనాండు తనకు నీకున్న నాతని నిష్ట 
రోక్తులాడిన బాధ నొంద( జేయు 
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నటుగాన లక్ష్మీ శ్యరానుకూలోవ బ్రీ 

వను( డర్ధకామము ల్పెనగొనంగ 

నిజ ధర్మమున నైన నిష్టరోక్తులు వల్క_( 

జెల్లదు తాపంబు జెందు(గాన 

నిష్టురోక్తుల చేత నన్వీత భరి 

నిత్యవాత్సల్య జలరాశి నిరతిశయ ద 

యా రసోద్యత్క_టాక్లు మురారి సర్వ 

దర్శి. గలుగంగ( జేయుట తథ్య మరయ, 158 

ఇందున కిందిరావిభుం డిట్టసియి. 159 

హెచ్చిన మత్సర గుణమున 

మచ్చ|కాంకితుని ద్యషమదకటు శి వృరుషా 

త్యుచ్చారణముల( గలచన 

సచ్చరితు(డు మద్విరోధి సందేహంబే ? 160 

ఇది గావున న్వశరిరోద్దులైన హర్మిపియల నిరోధించిన నీశ్వర 
నిరోధంబు నట్టయని శుతియు నానతి యిచ్చె యమభయుల న్వశరీర 
పోషణార్థ మా[శయించెనని వైష్టవుండు భగవంతుండు గలుగుట 

మజఅజచితినని వర్థించవలయు. విశ్వంబునకు భగవంతుండు రక్షకుం 

డగుట [శుతి సిద్ధంబు. నిర్భరుండై [శుతి నిత్య సంతుష్టుం డ్రై (శ్రీశ 

(పియవిధులు సేయవలయు ననన్యులైె నన్ను. జింతింపుచునే జను 

లుపా స్తి గావింపుదురు. వారి యోగక్నేమంబు నేను వహింతునని 
కృష్ణుం డానతి యిచ్చెం గావున వైష్షవులు నిత్యవూర్ణులు వినుము. 

వైష్ణవ నియమములు 
. జగదీశ్వరునకును స్వాతిక సర్వశ 

క్తిత్వ న్వజన రక్షకత్వ సత 

పాద్దిత్వ సంతతోదారత్య సత్వస 

'ర్యజ్ఞత్యములు సమ్మగములు గాగ 
ణా 

దెలియ(జేయు [శుతి న్మృతి వురాణ వేద శ 

ఖేతిహాిసంబుల నెజి(గి దాన 

నిశ్చితాత్మకు(డయి నిర పేకుండయి నిరం 

జను(డయి హరి సమా[శయణ భోగ 

49. పురుపోత్యు. 
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నిరతు(డయి నిర్భరుండయి నిత్యహర్ష 

శీలు(డె శుచియె నిరాశీర్వి శేష. 

డయి న్వవర్ణాశ్రమ వయోదశాంతరోరు 

కర్మములు విష్ణు సంతుష్టిగా *నొనర్చ. 162 

శుద్ధ దేహేందియ మనః[పాణాది వృత్తియె యన్వహంబును నిజ 

పూర్వ్యజన్మానుగత కర్మానురూప పాప్తార్థనంచయు(డై శ్రీశ విషయక 

సంవీతి పూర్వకంబు.గాం. దద్దేహోచిత సేవలు గావింపుచు. గృత 

కృత్యుండై యవిద్యా వివర్ణితుండై భగవజ్జన్మ కర్మంబులు వినుచు( 

బర్వంబులనుత్సుకుం డై గీత తాండవాది[తంబులు భగవత్పురో 

భాగంబున( గావింపుచు [పేమ గర్భ ంబులగు మహోత్సవంబులు 

సేయుచు మహోత్సవంబుల భగవత్సేవా సమాగతుల నెదుర్గొని యతి 

'దీతిం బణమిల్లి కౌగిట. జేర్చి యుపాయనంబు లర్చింవవలయు, 

సమర్పించి తత్పమాశ్రైషహృష్టుం డై తత్సు[తు(డుం బలె. బులకాంకు 

రంబులతో. (బపుల్ల వదనాబ్దముతో నుత్సవాలంకృతంబై న నిజ 

గృహంబునకు( దోడొని పోయి న్యవు[త దారా భృత్యులతో ( [బణ 

మిలి సుఖాననార్యపాద్యాద్యుపచారంబు లొనర్చి భగవద్భక్త శేషాన్న 
అ ఘే ల ల్ 

పాన తృప్తులం జేసి హన్తపకాశనానంతరంబున గంధ మాల్య తాంబూ 

అంబులు సమర్పించి సుఖాసీనులగు వారలం జూచుచు. దద్భుక్త 

శిషైన్నంబు తోయసంస్కృృతంబగునది భుజించి హస పాద [పతా 
౫. వాల్ 

శనంబు గావించుకొని ద్విరాచమనం బొనర్చి శుచియై నారాయణదేవ 

ధ్యానానంద నిర్భరుండై యన్న (డు హరి సాక్షాత్కారం బగునని 

కన్నులు మూనుకొని యంత. గన్నులు దెజిచి శుద్ధ సత్వరూపంబగు 

హారి రూపంబు గానక తత్పసంగార్థియె యత్యంకాతురుండై తజ్జనాం 

తకం బాశయించవలయు. మతియు 69 

శ్రీమన్నారాయణ చరి 

తామృతరసధార గోల నర్హము భక్త 

సోమముల( గూడి జ్ఞాన 

శ్రీమహిమం దికరణముగ శిష్టజనంబుల్ . 164 

ర్0. 
తాల ల. అను పదక లగా యానా. 

నరం 
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తే.గీ. వాజ్మనః కాయకర్మ [ప్రవర్త రనముల 

తే.ని. 

వాసి కెక్క_(గ శ్రీ వె వెష్షవ పియంబు 

సేయంగాం దగు నదియ నారాయణ (పి 

యంబు చేసిన యట్లు సత్యంబు దలంప. . 165 

తగు నధ్యాత్మ యదోవదిష్ష ష్ట్ర భగవద్ధర్మంబు లత్యంతమున్ 

భగద।త్సీతి వివర్ధనంబులు నులభ్యంబుల్ విరుద్ధాన్య ద 

ర్మగుణ ధ్యంనకముల్ తదీయవద చర్చాసీమ సేంకేవ మిం 

పగునే చకే కె_రచేత నుండియు. బికోషాలేహనంబుం బలెన్. 166 

విమలజ్ఞాన ధురీణు:డౌ శుకున కా వేదాంత వాక్యార్థత 

తము “బోధించిన శంకితాత్ము ( డయి ఫీతత్వంబుతో నుండ వ 

శ్యముగా నచ్యుతలోక సద్గుణ కథల్ సంక్షిప్త వాక్య [వనం 

గములం దెల్టముగా(గ ( బల్కె మునిలోకస్వామి హర్షంబునన్. 167 

వత్స ! ధన్యుండవు శ్రీవత్స వత్సాధిక 

వత్సలత్యము గలవా6డ వగుట 

నవనిపై వస్తు యాథార్థ్య గోచరము నీ 

బుద్ధి గాకున్న సమిద్ధ మహిమ 

నం మేపమున రమేశ్యర వర్ణనము విన 

నెట్టిచ్చగించితి విట్టు నుండి 

యజనంజాత దీరాయువు కోటి వ 
జా యే 

క్రరింబులు గలుగు నుత్తములకై న 

(బావమై యుండునే పర్మబహ్మ లోక 
వర్ణనము సేయ దత్పారవశ్య జాత 

హర్ష రసమున( దద్య్వర్షనామృతాబ్రి 

ముని(గి లోకంబు లెటంగనే ననఘచరిత. 168 

ఆ విష్ణపదము యావ 

జీవము వర్ణించు పూర్ణశీలు రగణ్య 

ప్రావీజ్యంబున పారం 

బావంతయు( దెలియంజాల రన్యులవశ మె. 169 

. అరయ నీకు నాకు నంతరం బెంఠేని. 

గలదు స్వసుఖమాత కలితవృత్తి 

నేను నర్వలోకహిత వృత్తి నీవు నీ 

కిట్టు తగదె నం[గహేచ్చ నేండు. ల" 1/0 
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వె కుంఠలోకము-- ఆవరణ పంచకము 

ఈ పర|బహ్మ లోక వర్ణనంబు "సేయ నేరికి శక్యంబు గాదు. కావున 

సం[గహంబున నెజింగింపు మని యడిగితివి. ఏనును సంక్షేపంబునం 

బలిి_తి. ఇది వినువారికి బుద్ధియు నోజన్సుఖ వివృద్ధియు కార్య 

సిద్ధియు నగు. విశేషంబున మరియు వైకుంఠ లోకంబు వర్ణించెద 

వినుము. [పాగవాచిని (శ్రీ లోకంబును బశ్చిమంబున శ్రీ వె కుంఠంబు 

నకు దక్షిణంబున నిత్యానందంబు నిధియు సద్భక వరదుండు నగు 

నంకర్షణ విభుండుండు. ఆ సంకర్షణ లోకంబునకు పశ్చిమంబున 

నిర్మలానంద నీరధి నిత్యంబునగు నరన్వతి లోకంబుల(దగు |పత్యగ 

వాచి'ని సరన్వతి లోకంబున కుత్తరంబున( (బద్యుమ్న లోకంబు 

చెలంగు. (పతీ చీనయుతార్కేందు[ వభ దీవించి నిర్మల శర్మదంబై. 

వద్యుమ్న పదంబు దగ్గర రవి దిక్కున నిత్యాపృరోఒలంకృతంబై 

రతిలోకంబు విరాజిల్లు. త్మత్పాచీన నిరుద్దలోకంబు రాణించు నుదీచిం 

(బకాశించి యానందవారిధి యగు నా యనిరుద్ద లోకంబునకు( [బాచి 

యగు విదిక్కున సద్దుణ సాగరంబగు శాంతిలోకంబు విజృంభించు. 

ఇవి చతుర్వ్యూహంబులు నాలుగు శ్రీ కళలు. నాలుగును |బదక్షిణ 

కమంబున( బాచ్యాద్యష్ష దిక్కులం |బకాశించు నీ పూహాష్షకంబు 

(పథమావరణంబున నుండు. “మధ్యే మధ్యేత్వ సంఖ్య యా న్తత్త 

ద్వూ్యూహ'"*మ్మనిన (శుతివలన ననేక వ్యూహంబులు గలవు, ద్వితీయా 

వరణంబునం [బాచ్యాది దిక్కుల వరాహ జామదగ్న్య (శ్రీ నరసింహ 

రఘువల్చభ (శ్రీధర వామన హయ[గీవ వానుదేవ లోకంబులు గలవు. 

తదధిపతులు విభవెశ్వరులు నిత్యులు. వీరు వ్యూహాష్ట విశిష్ట 

(్రీవైకుం లేశ్వర పీతి సాధనంబై న బ్రహ్మ విద్య నర్వాచిన (పాకృత 

భూముల నవతరించి (ప్రకాశింప. జేయుదు రీ మూర్తులం గొల్బ్చిన 

నపవర్గంబు లభించు. తృతీయావరణంబున నెనిమిది దిక్కుల పాంచ 

జన్య ముసల చక ఖడ్గ గదాళార్జాది వె జయంతంబులు నిలుచు. నిత్యాన 
౧ 

వధిక నిరతిశయానందం బగు భగవత్సేవ గావించు. చతుర్భావర 

ణంబున6 గుముద కుముదాక్ష పుండరీక వామన శంఖర్గ సర్ప 

న. 

51. చే, రిని, యనిన 
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నేత సుముఖ సు ను|పతిష్టితులు నిత్యులు. నిత్య ముక్తులతో సీశ్వరు 

నారాధింపుదురు. పంచమావరణంబున నిం[దానల దండధర నిర్భతి 

యాదసాంపతి గంధవాహధనేశానులు నిత్య 

ఇది యావరణ పంచకంబు. 

చండ |పచండు లుద్దండ వెభవులు [పా 

గ్వ్వారపాలురు [బహ్మతత్వ నిధులు 

భ్యదసుర దులు భ|దమూర్తులు దశ్ని 

ణ ద్వారపాలు రానంద నిధులు 

జయ విజయులు సత్వసంపద్గనులు (పతీ 
ఖు 

చ్య ద్వారపాలురు శౌర్య నిధులు 

ధాతృ విధాతృ లుత్కటతేజు లుత్తర 

ద్వార పాలురు మహా ధన్యనిధులు 

కీర లెనమం|డు సంతతోదారయశు ల 

నాదిని ధనులు వూర్ణ విద్యాభిరాము 

అఖిల సంపత్సమృద్ధంబులై న న్యన్మ 

లోకముల నుండుదురు మహోత్సేకములను. 

ఆతత కోటిసూర్య [పకాశులును గో 

టీందు కళానంద హేతితనులు 

సర్వజ్ఞు లుత్తముల్ సత్య నసంకల్పులు 

సర్వాప గుణ రూప సార తరులు 

హేయ నిష్యంద రహితులు హేయ హార 

వర్దితుల్ బ్రహ్మ విద్యార్దితామృ 

తానందరన విషయాను భవోత్సవుల్ 

తాదృగ్విషయ విబోధ (ప్రబుద్ధ 

పరమ పురుషాం[ఘి భక్తి నంవన్న గుణులు 
సిద్ధ తద్భ క్తికారితా శేష త|త్ప 

సాద కృత్క-ర్మరతులు [పసన్న పరమ 

పద పతి ముకాబ్ద తేజో=నుభావనుఖులు. 

నిర్ణరు లుండుదురు. 
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178 
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దివ్యోదార విచ్శితగ్మాతులు ఘనుల్ దివ్యోరుగంధాన్వితుల్ 

దివ్యాచ్చాదన దివ్య భూషణయుతుల్ దివ్య సగభ్యంచితుల్ 

దివ్యోద్దండ తరాయుధాంకిత. కరుల్ దివ్యావతంనుల్ విభుల్ 

దివ్యోపాన్యు శుచిస్మితాస్యు హరి నెంతే( గొల్లు ర్మశాంతమున్. 174 

విమలంబై తగు నిందలోక నికటోర్విన్ బన్నగారాతి లో 

కము తల్టోకమునందు వేదములుదాతాది న్ఫురనూ సంర్తిగా 

గమకుండె పఠియించి పక్షిపతి నిర్యత్సామగాన స్వర 

[కమ నవ్యామృతధారలం దనుపు( దదృహ్మంబు నృశాంతమున్. 175 

తృతీయావరణ బహిర్దెళశంబున విష్వక్సేను లోకంబు గలదు, 

వినుము, 176 

తన లోకమున నుండి తత్సర మాత్మ (పి 

య్మపభావము, గాంచి యతలశ క్రి 

యుక్తుండై యాత్మ భుజోపరిన్య స్తేళ 

సా|మాజ్య ట్టరితు,డై (ఫనన్న మహిమ 

వై కుంఠవతి యొద్ద వానుదేవా ద్యతి 
శాంత విఖ్యాత సర్వావరణ ని 

వాసో క్త దేవతావరుల నం సేవింప. 

జేయించు మెజసి నారాయణాం|ఘీ 

నిత్య నేవానుకూలతా నిరతిశయ ర 

సానుబంధై క హృదయు(డై యఖీల తత్వ 

బోధకుండై న సేనాని వూనియుండు 

నరిభయంకరతర వేతహస్తు( డగుచు. 177 

పంచావరణలీల భాసిల్లు వైకుంఠ 

నగరంబు నడుమను నతి విచి|త 

రత్న మంటపమున రమణీయ మాణిక్య 

సింహాసనమును లక్ష్మీ వనుంధ 

5*రాసీళలు భజీంప జ్ఞాన బలై శ్వర్య 

వీర్యతేజచ్చ్భ క్తి క్తి విమల మహిమ 

నిన్స్నమాభ్యరధికు(డై నిత్యముకానంద 

వారాశి శీతాంశు వై భవమున 

ర్లి. 
జా బా 

భరతు౯డై లీక. భా 
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తే.గీ. 
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న|పమేయత స్వాథభా వికానవధిక 

నిరువమాతిశయెక తనివ్వటిల్లి 

తత్వవిత్సూరి పరిషత్సదాని షేవ్య 

మాను(డైయున్న వరమాత్మ మది. దలంచె. 

నతత కాల తయ చక చంచద్దుణ 

(త్రయవెస్టి కాదిమ |పకృతినంటి 

తన దవిద్యా కామకర్మాది వాసోనా 

రేణు మండితులై పర్మిభమించి 

రుచిర బోధానంద రూఢిగనియు ననా 

త్మిక భమాకూలులై చలించి 

నత్యకామత్వాది సద్దుణాన్వితులయ్యు 

నంతరంగమున దైన్యము వహించి 

నీరు గప్పిన నివ్వులై నిిషృభత్వ 
పూర్తి పరధామలోకోపభోగ భోగ్యు 
లయ్యు నామాయః జెంది కర్మాది భేద 
ముల (బవ ర్రిల్లు సంతతమును దలంకి. 

హేయమౌ నిది యుపాధేయమౌ నిదియని 

స్వాంతంబులో వివేచనము లేక 

హేయముల్ గొని యపొాదేయముల్ విడుచుచు 

తుత్సిపాసా మోహ శోక రోష 

గత జరామరణ నిష్కాాతీతులగుచు (శు 

తి స్మృతులై యన్మదియ నిరువ 

మాజ్ఞ చెల్ప(గనీక యంత నుల్రంఘించి 

యవరాధశతము లత్యంత శక్తి 

చే నొనర్చుచు నిరయముల్ చేరి మజియు. 

బధర ములు చేసి వేదనలు బడలియున్న 

రోగు లట్లనె సంసార రుగ్మ భగ్న 

హృదయులై యున్న వారల నెజింగి చూచి. 

ర్ర్. 

77. 
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ein 
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కరుణా సింధుండగు వై కుంఠాధివతి వరమ దయాళుండె విషాదంబు 

నొంది రమతో నిట్టనియె. 15] 

పద్మలోచన పర్మబహ్మ లోకాధి వా 

ను లచేతనుల నెల్ల జూడు నిత్య 

నిర్మల కర్మాబ్రి నిరవధిక విలో 

లత నున్నవా రకలంక మహిమ 

బద్దుల. జూడు తాప తయావిద్ధుల 

నెలత నీతోడ వినిత్యము క్ర 

నరులతో సిరిగల్లు నామ స్వరూప రూ 

పో భయ గుణభూతులు భయవిధ మ 

దాత్మ వర్గ్లోప భోగ భోగ్యామృతాంబు 

రాశియె యుండ( జూడ ధర్మంబె నాకు. 

[బాకృతా (పాకృత జనులు పరమ హితులు 

సము(డ నే నందజకును వాత్సల్య శ క్రి, 162 

నిత్యముకోవభోగ్య న్యరూవ గుణాధికము (పాకృత చేతనులకుం 

[బకాశంబు గావింపకున్న ( (బబుద్దులగు వు[తుల నాదరించి -బాలకుల 

నుపేక్షించిన తండి చందంబగు. పర|బహ్మలోక స్వామిత్వంబును 

నాకు యాతన గావున నీ వై భవంబు సంకోచంబు ' నొందించి 

[పాకృత లోకంబుల నధివసించెద నని రమతోడం గూడి పాకృత 

లోకంబుల సంలోకంబులు గల్పించుకొని యుండెడి, నాలోకంబులు 

సనకాదులకు నుగమంబులు. ఇతరులకు మహాపుణ్యంబు లొనర్చినను 

దుర్గమంబులు. [పాకృత దెహులై న సనకాదులకు స్వసంకల్పాను 

రూపంబున నిజరూవంబు( జూవెనని వల్కిన మజియు శుకుం 

డిట్టనియె. 188 

హరి పరవ్యోమంబునందు దీపించె నే 

రూపంబుచేత నా రూపముననె 

[పాకృత పదమున6 (బావించె నెట్ట న 

తి వ్యవహితము తాదేశ పథము 
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లే కలహంబు ననేక దేశంబున 

నుండి యొక్కరు(డె భుజోరు శ క్రి 

దున్నుట తగునె యద్భుతముగ( (బాకృతా 

[పాకృత పదములం బరమ పురుషు 

డొక్క_తణి దివ్యతరమైన యొక్క రూప 
ముననె యుండిన యట్టుగా ననుట దోంచె 

నదియ యుక్తంబు వలె( గాననయ్య మూర్త 

మనుట నుభయపద [పా వీ మనుట యెట్లు ? 184 

హరికి నే రూపంబు చూడనయ్యె నా రూపంబు భయ న్గలస్థితంబుగాదు. 

శక్తి విశేషముచే నా రూప మక్కడను మజియు నొక దిక్కుననుం 
(బకాశించుం గాక యని యంటిమా రెండు న్థలములయందు( దాంచిన 

యొక వస్తువు దా నొక్క స్థలముననే యుండుట నిజం బిట్టుండి రెండవ 

దిక్కుననున్న యవి యని తోంయట భాంతి ఖగం బొక్క. పరి 

భూనభః [వదేశంబుల' గానువించునె యుభయ పదస్థితి యీశ్వరునకు 

మూ ర్తత్వక్షతియగుం గావున దుస్తర్క [పభవంబగు నస్మన్మనో 

దోషంబు( దీర్పవే కృపాబ్టి భగవ త్తత్వ విద్యచేనని శుకుం డడిగిన నగు 

మొగంబున విష్ణుళ క్తి విజ్ఞాన ధుర్యుండగు పారాశర్యుం డిట్టనియె. 185 

విష్ణు మహిమ- ఉభయ పదప్రా ప్రి 

తథ్య మెంచ మహాద్భుతా తర్క బోధ 

శక్తి యీశ్యరునకు( గల్ల జగతి మీద 

ఘటము పటముగ( గావించు ఘనుడు తత్స 

శ స్తమహిమకు( దర్కావసరము గలదె? 186 

సంకల్పమాతమున గా 

ర్యాంకురములు వొడుమ( జేయునట్టి నమర్ధుం 

డోంకారమూ ర్తి |శుతి వద 
సంకేతుం డితరు లతనినములే యెంచన్. 187 

లోక సామాన్య లక్షణాలోచనమున( 

దెలిసి దృష్టాంత హేతువుల్ దెచ్చి యిప్ప 

రేశ్వరుని నిశ్చయించువా రవ్వ రట్టి 

జనులు మూఢులు శాస్త్రముల్ చదివిరేని. 188 
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కులాలుండు ఘటకార్యక రై [పత్శక్ష [ప్రమాణంబున దుఃఖంబు 

నొందినట్టు విశ్వక ర్రయగు నీశ౭రునకు( గర్హ్భృత్వంబువలన దుఃఖ 

త్యానుమానంబులేదు. మూ ర్రంబునకు నంశ తంబు (ప్రత్యక్షంబున 

నెవ్వం డనుమానంబు గావించు మానాంతర విరోధంబై న నొక్క_యెడ 

సామాన్యానుమానంబు లేదట్టన సీశం రునియందు 'సామాన్యానుమా. 

నంబు లభించనందునకు శతియ విష్ణునకు “అపాణిపాదోజ వనో 

[గహితాపశ్యంత్య చతుః నజజోనకం నః స సవేత్య వేద్యం నచనశ్య 

వేతా తమాహు ర|గ్యం వురుషం మహాంతమ్ నకన్య కార్యం కరణం 

చ విద్యతే సతత్స మళ్చాభ్య థికశ దృళ్యతే పరాన్యశ క్తే ర్యివిధైవ 

ూయతే స్వాభాఏకీజ్ఞాన బల|క్రియాచ” యనిన నది ప హ స్రంబులు లేక 

వట్టును. పాదంబులు లేక పబువెత్తును. చతువులులేక చూచును. 

కర్ణంబులులేక వినును. అవెద్యంబై న యది యెజుంగును. తన్నాకం 

డెణుంగలేడు. అతండు మహాపురుమండని యొంతురు. అతనికి( 

గార్భక రణంబులు లేవు. అతనికి ముందు నధికుండులే(డు. - అతని 

శక్తి వివిధంబైన యదియె స్వాభావికంబులు జ్ఞానబల క్రియలు. 

ఆతని వినుతింవనలవి యగునె. భగవంతుని శథక్రు లవాజ్మానన 

గోచరంబులని పృరాణంబులం జెప్పంబడియె. ఉత్పత్తి స్థితి లయం 

బులయందు సర్వశక్తులు భగవంతునికె కలవు. శతి స్మృతులే 

తదర్థ నిర్యాహకంబులై యుండు. 159 

సత్య సంకల్ప విభవు(డౌ స్వామియందు. 

గలుగ దీ లోకసామాన్య కల్పనంబు 

గాన భగివత్స;రూవ మెక్క_డను బొడమ 

దెందు( గాన్పించ( డెందుండ డెంచి చూడ. 190 

కనునా విష్ణుండు కరరం[ధములచే ఘంటాది శబ్దంబు లా 

ఘనుండే చూడ్కు_లచే వినున్ సకల వాక్య(శేణులే తత్పురా 

తన నిర్వి శంస నియులై భవముచేెతం [భాకృతాంగంబు లా 

గున భావింపక య్మ్యవమయమని లోకుల్ చర్చ సేయందగున్. 191 

ఇది వెదాంతరహన్య సారము హరి స్వెచ్చాను రూపంబు న 

మ్మద మొప్పన్ మదినమ్మ పూర్వభవ సమ్యక్పుణ్య పాప (వన 

న్న దృఢాభ్యంతరు(డై వివద్దశలలోనం వాసినద్భోగ న సం. 

పదలింపొంద భజింవుచుం|డు పరమ (బవహ్మంబు నెక్మాగతన్. 192 
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ఇద్రేక రూవంబున నీశ్వరుం డన్నియెడల నుండుట చోద్యంబె. అప 

తర్కా్యాద్భుత శ క్రియగు విభుండని విశ్వసించి హతదురితులై వామ 

దేవాదులు కొందజు వాసుదేవ పరాయణలై రుం! డు. మటణికొందఖు 

మును లఖిల హేయ|వత్యనీక కల్యాణికతా నశేంతర సమస్త వస్తు 

విలక్షణానంత జ్ఞానానందైక స్వరూప నిత్యనిరతి శ యౌజ్వల్య 

సౌందర్య సౌగంధ్య నౌకుమార్య లావణ్య యౌవనాద్యనంత గుణనిధి 

యగు భగవంతుండు నాత్త వ్మిగహంబులై శుద్ధ సత్వాత్మ పరంబులై 

శుద్ద కళ్యాణగుణ సాగరంబులై నిత్యము క్ర క సేవితంబులైన వర 

వ్యోమనిలయ సకల విభూతులను ఏక్షించి తత ద్భ శానేక రూపం 

బులు గావలయునని యిచ్చామా[తంబు వలనం గలిగిన శుద్ద సత్త్వ 

రూప దివ్యవిభూతులతోడం గూడం [బకృతి సృష్ట యవస్థయందున 

పంచీకృతాత్మక ములై న మహాభూతములయందు( బర]|బహ్మ లోక 

వ్యూహ విభూతులతో. దా నవతరించి యక్కడను స్వన్వరూపాత్మ 

జ్ఞాన సంపన్ను లగు దివ్యయోగీందులకుం దక్క. దక్కిన వారలకు 

సేవింప నలవికాదని విలోకించి పంచీకృత మహాభూతారబ్ద భూముల 

యందుం |బవేశించి న్వవియ[వతచారులై. కేవలులై న వారిచేత సేవిం 

పంబడుచున్న వా(డై. కృతార్థుండ నై తినని తలంచి మహౌదార్య సుశీ 

లత్వ వాత్సల్యాది నిజనద్దుణంబులత్ ( గూడినవా(డై నర్వదేవ వేద 

హృదయాహ్హాదముచె సిద్ధ చతుర్దశ మహాలోకంబులందు శ్రీ వైకుంఠ 

శ్వేతద్వీవ క్షిరాబ్దులయందును సవితృ మండల మధ్యమమునందు 

(శ్రీ నృసింహ రామక్ళ షాది విభవావతారంబుల శ్రీరంగ (శ్రీ పురు 

షోత్తమ శ్రి ర్ట వేంకటాచల కాఖ్యాహో బిల బదరికాాశమాదుల యందును 

దతర్గాామగ్భహార్చ వి|గహ సాలగామాది మూర్తులయందును జేతనా 

చేతనాంతర్చహిఃపూర్జుండై సేవక జనుల నభీష్టాకృతులు ధరించిన 

వాండై 'సకలెప్పితంబు లొసంగుచు శుభైకదాన న్వలీలాబ్దియందు 

విహరింపుచున్నవా(డని యందురు. ఈ బుషుల మతంబు నందున్న 

శుద్ధ సత్వాత్మక త్వాది స్వగుణాంబుధి దివ్య దేహములచెత సర్వ స్థల 

ములయందును భగవంతునికి నన్నిధానముగల దనియెడి నిశ్చయం 
బున నిట్టుండి యే స్వామి నిత్యముక్తెకిక భోగ్యుండగు నా స్వామియె 

స్వకీయ. దివ్యమంగళ విిగహ విభూతులచేత సనకాదులయిన 

స్వపియులకు. [(బనన్నుండయ్యె ననుట యు క్తంబు. 198 



366 

తే.గీ, 

తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 

అని యిట్టాత్మగురుండు వల్కనట సాష్టాంగంబుగా (మొక్కి- య. 

త్యనఘుండా పరమార్థ వెది బహుళాకారు(డై తా(బునః 

పునరుద్చుద్ధ శిరః పకంప నయనాంభో హర్ష రోమాంచ లాం 

చను(డె భవ్య పరాశరాత్మజ విశిష సోోతదృష్టిం దగన్. 
రాలా టా లట 

194 

ఈయజుర్వేదంబు సత్వదవాజ్మాననవి త్తముండవై నన్నెజుంగక యట్లు 

“సగహోవాచ వ్యాసః పారాశర్య'' యని నిస్వోదీరితార్థంబునందు 

సీ వచనము [ప్రమాణంబుగా. బలికె నింతకంటి నిన్ను నెట్టు నుతింప 

వచ్చు నీవే లోకో త్రరుండ వగుట. 

శ్రీమించు తత్సర వ్యోమంబునందుండి 

యవతరించి నిమీలి తాత్మకంబు 

లగు మహాభూతంబులందు వరవ్యూహ 

ములతో( [బకాశించి యలఘు కరుణ 

సనకాదులకు నిట్టు కననయ్యె ననుచు మీ 

రానతి యిచ్చితి రదియె విస్త 

రముచే నెజింగింపు సముదీశ రు(డు సర్వ 

భూతములకు నట్టి పురుషమౌళి 

యూర్థ్యలోకాధి వానులై యన్న యజహ 
రాదుల నుపేక్షగావించి య[గముననె 

యట్టి సనకాదులకును [బత్యక్షమయ్య 

బుధులు వైషమ్య మనరెట్టు బుద్ధి( దలంచి. 

సర్వభూతంబులను నేలు స్వామి ఘనుడు 

సర్వభూత నంహృత్తు తజ్జనులలోన 

నెట్టు గావించె( గొంద శీ యెడల సంత 

తాధిగతమైన సౌహార్ష మాత్మలోన. 

అనీ యనితర సౌమ్యంబుగ( 

దనయు(డ (పశ్నంబు 'సేయందగునని హరం 
ష 

టొనరం బారాశర్యుం 

డనియెన్ వసుసితి [పమార్త ము. గా(గన్,. 
థి హ 

195 

106 

19'/ 

198 
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సర్వేశ్వరుని సర్వజనెచ్చానువృత్తి 

ర్వసమత్య గుణంబును 

ర్వనుహృత్త గింబుగలుగ నర్వేశ్వ ౧రుండే 

ర్వజ్ఞ్జుండ గు( గావున 

రజ జనేచ్భానువృ శ్ర తిం జాలనటించున్ . 199 245 ల రల 0 
విం 

ఆ యిచ్చ రెండు విధంబులగు బద్ధముముక్షుమతి మతిభేదంబున నందు. 

కను(గొని దేహాద్యన్యం 

బును జ్ఞానానంద లక్ష్మీప్కూూ మునగు నా 

త్మను 'దదనాత్మ తగ నచేో 

తను(డునుమీ బద్దుండనంగ ధారుణిలోనన్. 201 

ఆ బద్ధ జను(డు [క్రమానురూ పార్ధ స్ప 

హావలంబనమున నంటియుండు 

ననిశంబు నాత్మ దేహాది వివేక నం 

ప తిదేహాదులు బంధకంబు 

లని ముముక్షుండు నిత్యము తద్వివకాను 

రూపార్థములమీ(ద రుచివహించు 

మూఢుండు దుః ఖెకమూలంబు భవమని 

యూహించ( డాత్మలో మోహళ క్రి 

నలముముక్షువు భవనిరాసార్థ హేతు 

వుల నిరీక్షించు నిత్యంబు దెలిసిభావము 

లందు నుండిన యునికి కారాంతరముల 

యందు నుండిన యునికని యన్వయించు. | 202 

శ్రీవిభవు( డాత్మలో నుభయు చేతన నూతన చిత్తవృత్తి న 

ద్భావములో నెజింగియును [భాంత మనోరథమీ(డు రోగ దు 

ర్భావన తల్లి పుతకు( డపథ్యము( గోరిన నీనియట్టు త 

త్కేవల మో క్షకాంకుల కుదీర్ణత సీ(ఢల యోగసిద్దులన్.. 208 

స్వామి నిరేతు వాత్సల్యసింధువు బద్దు 
వౌ ధ్ 

లైన చేతనుల నిజాత్మ. దలంచి 

స్వాపరవృత్తి సంప్రావకార్థంబులై 

[పబలు స్వర్గంబు స్వారాజ్యపదము 
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కై వల్యముననంగ( గలిగిన యవియెల్ల 

నొసంగుచునుండియు నొక్క_చోట 

నవినశ్వర ములు హేయంబులు తుచ్చంబు 

లల్పతరములను నరుచిపుట్ట( 

జేయునవి రెండు మది విమర్శించి ముక్తి 
పదము గోరంగవలయు సద్భావశ క్తి 

నిట్టు కోరిన పరమాత్మ కెంచి చూడ. 

గలదె వై షమ్యబుద్ధి లోకంబులోన. 

(తివిధజీవ నిజేచ్చ తెలివి కర్తుమకర్తు 
మన్యధాకర్తుం సమర్థశకి 

దనర సీశ్వరుండు తద్వతృలత్యమున. ద 

దిచ్చానువృత్తిమై నెనంగియుండు' 

బరమయోగీం[చులు భవ్వ్యులు ననకాదు( 

లా రమాజాని పాదాంబుజాత 

భ క్తి నిష్లాళ క్తి (వబలినకై వడి 
(బహ్మాది నిర్జర [పవరులకు ల 

భించ దట్టుగాన( బీతియందజియందు. 

గలుగనెవుడు వార్ధిక న్యకా క్ 

శ|తునకును నిది విచితంబుగా దెంచ( 

దత్స పభావగుణమె తల(చనెవుడు. 

అఖిల చేతన నము(డు వరాత్మ విషము 
డౌన్సె తదభిష్టసిద్ధిదు. డయ్యెనేని 

" తనయులకు నెల్బ నము(డైన తండి తత్త 
దిష్ట మొక లేశ మేనియ నిచ్చినట్టు. 

అనిన శుకుం డిట్టనియె. 

సనకాదుల్షన యోగులబ్దజ సుతుల్ స్వధ్యానమ[ వియా 

యనఘుల్ విష్ణునిజూడ( గోరుట నిజంబౌ నట్టుకాకున్న ( [బా 

కృన వాణిశ మహేశ్వరాదుల కశక్యంబైన తద్దేవ ద 
ర్శన మెట్టాం దగు విష్ణవత్సలతయున్ సంసేవ తై శ్వర్యమున్. 
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దారత్య మహత్యనత్య ధన్యత్వగుణో 

దారుండగు నాళిత మం 

దారముహూరి. గొలువలేక తడ(బడుదుమయో. 

అనుపమ బ్రహ్మ విద్యా పనన్నేశ [ప 

సాదగుణొద్భుద్ధ శక్రులగుచు( 

బద్మ సంజాతాండ బహిరంత రంబుల'. 

దిరుగుచుందు ర పూర్ణధ్మిపళ స్తి 

వాసి కెక్క(గ భగవత్టూల రూపాను 

భవరాగమున యోగు లవరతంబు( 

జితంబుగాన పంచీకృత భూతాంత 

రంబులందు ననర్గళంబుగా(గ 

వ ర్రిలుచు( గోటి నూర్య విన్ఫురిత కోటి 

చంద సాం[దకళానంద సౌరభమున 

నామయమునైన తత్పరవ్యోమలోక 

ధామమున కే(గి హరి నెట్టు పేమ(గనిరి. 

అటువంటి యోగివర్యుల 

నెటువలె( గరుణించె వార లీ విష్ణువుతో 

ఎటువంటి గోష్టి చేసిరి 

పటు విజ్ఞానమున( దెలియ? బలుకుమునాకున్. 
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ఘనతరమయి యసంఖ్యమయి [బహ్మలోక 

మౌనట్టి పరవ్యోమ మరయ నెద్ది 

యదియ విశుద్ధ తతా ఇఖ్యతత్యంబు ను 

షిరమున నామించి చెలంగెనది (తి 

పాద్భూతితదురు |త్రిపాద్ఫూత్యధో భాగ 
మధ్యదేశైక నమా|శ యమున( 

దగునతర్కా్యాద్భుత తరళ క్రికంబుగ 

వ్యయముననై న కాలాఖ్యతత 

మది యధోముఖ చ[కమైయంటి తిరుగు! 

బరగు. దదవస్థ ల్రీ మధ్యభాగనాభి 

మిళిత మె తీగుణాత్మయె మెలగ నాయ 

జాదులకునై న నెజు(గ శక్యంబెదాని. 214 

[ప్రమదావృత్త కులాల చక్రగత మృద్భావంబునన్ యోగి న 

త్రములోహో యని యెంచి చూడ(గ( దధుద్యత్కాల చ|క్రభమ 

క్రమభేదంబుల( గాంచు వి|కియ లనేకంబుల్ తరంబే యజా 

సముదారత్వము మెచ్చ సిశ్వర నిజేచ్చాధినమై యుండ(గన్,. 215 

అజ వికారంబు నొందిన యది యసృష్షి 

యజవికానంబుతో నుండునదియ యునికి 

యజకు సంకోచమన నెద్ది యదియె వేల 

యఖిల లోకా ర్ల్హమైన [బహ్మాండమునకు. 216 

చిరకాలంబుగ నాది సిద్దక లితా చిదూపమో నాయజన్ 

బరితో వ్యావ్రి ననాదిచేతనులు తద్బృద్ధస్వశ క్యాత్ములై 

తిరమై యుందురు తధ్య మీ విహితశ క్రిజ్వాల కీల్యంళ వి 

స్పురణందంత్వ'మనో చిత్రార్థ కరణంబుల్ మాని యెల్హప్పుడున్ . 217 

మజియు ననేకరూప" పకృతి రూపన్వభావోదిత వి[భాంతులై , స్వాతి 

రిక్తంబులై న భగవచ్చేషతైకాకృతులె [పాగ్భవీయ కర్మానురూప 

దుఃథాతి హేతువులగు దేహేందియ మనః. [పాణాదులయందు నాత్మా 

ల్/4 నజ రాదులళ నం 
చెల 

N-24x 
by 
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త్మీయత్య సమ్మాహంబునొంది దేహాది (పతికూలానుకూల రాగ 

ద్వెషాది వ్మికియలు మజియు మజియుం జెందుచు నష్టన్వచేతనోన్న 
త్యంబున లతిశాజ్ఞోఖ్రంఘనాపరాధరూవ పాపానురూపంబులై న 

దండంబులుగాంచి దుఃఖార్తులై యసుఖంబులయందు సుఖ (థాంతి 

వహించి మరుమరీచికలుగని మృగంబులు పయఃపా నేచ్చం దిరిగినట్టు 
తిరుగుచు దుఃఖై కఫల్మకియలు సేయుచు నుఖంబుంగోరు జంతువులం 

గాంచి దుఃఖై క హేతువగు [ప్రపంచంబులయంబు నొందింప6 జూచి 

జలంబున జలబుద్చుదంబునుం జోలె భౌతికంబులు భూతంబుల 

యందును భూతంబులు తన్మాతల యందును దన్మాాతలను దామ 

సాహంకారమందు నిందియంబులను దై జసోర్టిత సాత్వికాహంకారము 

. నందు నహంకారము మహత్తునందు మహత్తు నవ్య క్షంబునందు 

,నవ్య క్తంబు . నక్షరంబునందు నక్షరంబు నజళబ్ద వాచ్యంబగు తమ 

సంబునందు స్వజ్ఞానశళ క్రి నూత్మాంగ లేశంబు చేతనంబుగా( జేసి 

బద్ధా సంఖ్యయ చిధర్భంబగు తమంబు చూచి పరమ విస్మయంబు 

నొంది హరి పరమదయాళుండై సన్ని ధి సేవించు నిందిరం జూచి 

యిట్లనియె. 218 

వల( దగిలిన మీనంబులు 

వలె జీవగణంబు లాజవంజవజాలం 

బుల బడి తిరుగం జూచిన. 

గల(గదె హృదయ మివుడెట్టి కట్టిడికై నన్. 219 

తెలివితో వీర లాత్మీయ న్వభావమిం 
తయు( దారెజుంగరు తత్వబుద్ధి 

దే హేందియ [పాణధీమనోన్వీతులై 
యున్మత్తులున్న యట్టుండి స్వాను 

రూప వృత్తియునై న రూపించ(గానేర 
రల |వనుప్తలయట్ట విలయమంది 

మణులు దుష్పంక నిమగ్నంబులై నిజ 
వ్రభం బాయునట్టు సౌభాగ్య మెడలి 
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యుందు రటుగాన స్వన్వభావోచిత నుఖ 

మనవధికముగం బొందు నమర్ధు లందు 

గారు హతులై రి కటకటా ఘనత మోవి 

లీనులై నష్టుల్లె యుండనౌ 5ఈనెట్టు చూడ. 220 

అనిశత మోలీనత( జే 

తను లతిదుఃఖము వహింప( దతరమవ్యో 

మ నివాసంబున నుండ(గ 

మనసగునే నాకు నెన్ని మార్గములందున్ , 221 

అనిశంబున్ |బజదుఃఖ శోక భయ మోహ[భాంతులై పాజశో 

భన భాగ్యోదయ నంపదల్లనియె నా తద్భర్త పూర్ణుండు యా 

తనలం గొందజు కొందజుత్క_ట సుఖౌదార్యంబులన్ మించ నే 

పునం దర్భ త్తయు నర్ధపూర్జుండగు సంవూర్జుండుగా. డెంచినన్. 222 

ఎంచ(గ నెవ్వ రెవ్వరికి నెయ్యది ముష్టతమంబు దానిన. 

భ్యంచిత శక్తి నిత్తు హృదయంబు గరంగ(గ( జూడ నీవు ని 

ర్యంచన సత్కృపా మహిమ వారికి దేహములున్ స్వళక్తులున్ 

మించ నొసంగి కోరికలమేయముగా నొనరింతు ని త్రణిన్. 928 

సగుణ సౌభాగ్య మిట్టాత్మ సతికి దెల్సి 

సృష్టి సంకల్ప మాత్మలో, జేయునంత 

జగములపు డుద్భవించె నాశ్చర్యమంద 

నఖిలమును బూర్యుమున నున్నయట్టచే సె. 2294 

అఖిల లోకంబులు నద్భుతం బొప్ప నృ 

జించి యా సత్క్బృపాశీలు( డాత్మ 

నాభి గర్భోద్భ్ఫూతు(డై భూతిమెజయు చ 

తుర్ముఖ [బహ్మ చతుర్దకో త్త 

మ బ్రహ్మ విద్యా నమన్విత స్థానంబు 

నందధికారిగా నన్వయించి 

వేద దృష్టంబైన విమల మార్గంబున 

నిర్మించు సీవని నియత కరుణ 

క్రి. నౌనె 
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నానతి యొసంగె శుద్ధ సత్యాత్మక మును 

నిత్య నిరవధికానంద నిర్మలంబు 

నైన నిజపదమతనికి నవుడు చూవి 

సమ్మదంబొనరించె నా చకధరుండు. 225 

రుచిర నిరవద్యమగు న్వన్వరూప రూవ 

తద్దుణాధిక ములు చూపి తత్సమగ 

భక్తి బహ్మాండ లోకాధిపత్య మొన(గి 

యంత( దచ్చ క్తిం/గన నదృుశ్యత వహించె. 226 

తనకుం జేయగ నిచ్చగింపంబడ నత్క_ర్మంబు లెన్నేని న 

య్యనఘుం డబ్దభ వుండు శ్రీరమణ సేవార్థంబుగా( జేసి త 

ద్దు బూజించి యహంకృతుల్ వదలి నుద్భావంబుతో నుండ (గా 

సనకాదుల్దనియించి రా విభునకున్ నర్వాధికుల్ సాత్వికుల్ . వి2'7 

అని చెప్పి వేదవ్యానుండు శుకునిం జూచి మజియు నిట్టనియె. 298 

ఆ చతుర్ముఖు(డు [బ్రహ్మ జ్ఞానులగు నన 

కాదుల స్వర్థుని పాంతచరుల 

నలువురి సంసార నావ మాత విసృష్టి 

రహితుల నద్భుతార్క [పభాంక 

కనుల నాత్మానాత్మ తత్వవివకుల 

హరి భజన [శవణార్చనాది 

పరుల [బాగ్భవ సముత్పన్న పర బహ్మ 

విద్యా నుధారన విమలురయ్యు. 

(బన్ఫుటార బ్ధ కర్మా నుభవముకొజకు 

జననమున మించు కమలసంజాత( బాసి 

నీ మనోహర భక్తుల నిఖిల సద్దు 

ణాభిరాముల( జూచి యయ్యబ్దభవు(డు. 299 

తదాకారంబులు త తేజుంబులు తద్విజ్ఞానంబులు నిరీక్షించి యేవంవిధి 

.నృష్షి( గావింవుం డన. (బణమిల్లి వా రిట్టనిరి, 280 
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తరమే మాకిది నీకు మా యెడల: బుతస్నేహ మీవేళ ను-' 

స్థిరమై యున్నదొ లేదొ లేనియెడ నీ దేహంబు లింకేల న 

శ్వరముల్ గల్గిరయేని సౌఖ్యమిడు .సాశాత్సాఖ్య మీ నృష్టియో 

హరి నద్భావనయో మహాత్మ యిది నే డత్యాదృతిం -దెల్పవే. 29] 

దేహాతై్మెక మతి భమాబ్బీ వతితుల్ దీనాత్మకుల్ పుత్ర దా 

రోహాస్మువతదుష్ట కర్మ నిరతుల్ యుక్తేతరానేక రూ 

పేహాసక్తులు దుష్టమానసులు మీ రెట్టన్నః బాటింతురా 

శ్రీ హర్యర్స్పన లాత్మ వేదులకు( జర్చింపంగ నత్కర్మముల్ . వివ 

మతియు వినుము కర్మంబులకు వై షమ్యంబు గలదే. విద్యాంనునికి 

నుత్తరోత్తర కర్మంబు లభించదు. వానికి నాథోధః కర్మనిష్ట యుక్తం 

బగు నుత్తరకర్మ నిష్ట యు క్షంబుగాదు. పాయసాన్నభోజన [కియా 
దత్తుడు మాతృ స్తన్యం బిచ్చసేయని యట్టు సర్వ కియాఫల బ్రహ్మ 

భావన సుఖవేదియైన భక్తుండు వితృ మతంబై నంగాని సృష్టి [క్రియ 

యిచ్చయింప(డు కావున. విలైవ 

నిత్యకర్మముల. బూని కనాద్యమొనరప 

క తదు త్తరంబగు కర్మ మెల్ల 

నాచరింపంగ(6 దగదనును శాస్త్రంబులు 

కామ్య క్రియల కిట్టుగాదు మేరు 

విలను సంధ్యాకర్మహిను. డనర్హుండు 

సకల కర్మముల కెంచ(గ నశుచిత 

[పావించునే మా కనర్హ్మత. నృష్షి గా 

వింపనినా6 డటు విమల చరిత 

యనిన శ్రీశ [పసాదావహాతి భక్తి 

శముషియు6గల్లు నంచు నాశీర్యదించి 

జలజ సంభవు( డంత నా సనకముఖ్య 

పరమ భాగవతుల నాత్మ.( (బస్తుతించి. 984 

మంగళాశాసనంబు చేసి యనిచిన వారలు (ప్రణమిల్లి కృతాంజలులై 

యానంద బాష్పంబులు దొరుగం దండి. జూచి మృత్వువ క్రంజు 

వెడలితి మని తలంచికొని వాయువేగ మనోవేగంబులం జని నిర్మల 
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స్వాంతులై తమ తండి యను గహంబున నా(డు మొదలుకొని హేయ 

రూప సాంఖ్యేయ కల్యాణగుణ సాగరంబై సర్వానంద స్వన్వరూపాను 
(ప్రతిభ రూవైక స్వరూపంబై నదృహ్మకళాత్మ శంభుశివాది నామ 

గంబై యసాధారణ నారాయణ వాసుదేవాది కాహ్వయంబై జగద్బీ 

జంబి మోత్ష [పదంబై. (పసిద్ధంబై నిత్యానవధికానంద స్వరూపంబై 

నిఖిలాాశయంబై సర్వానందకారియైన [(బహ్మంబు భావించి, లీలిది 

వెలయుచు( దన్మనన్కులు తదాలాపులు 

తత్సపర్యులు తత్పద [పవణులు 

తద్దుణరక్తులు తద్భ క్రినిష్టలు 

నగుననకాదు లత్యంత ఘనులు 

పంచ షడ్వత్సర్మపాయ బాలక మూర్తు 

లవికారులు జితేందియత్య ఘనులు 

[తిభువనంబుల దేవదేవాం[ఘీ భక్రగో 

షి [పపవూజలుగాంచి శ్రీ కళ|త 

సత్క_థామృతంబు వినుచు' జవులు గొనుచు( 

జకధర భక్తి విముఖాత్మ నభలనై న 

నధివసింపరు విష్ణు తత్వావబోధ 

పూర్తి యొనరించుకొనుచు నపూర్వశ కి. 296 

వాద జల్పవితండోపపాదిశ క్తి 

వార లొక్కాక్కచోటన వై దికుల.జ 

యించి కావించినపుడు లక్ష్మీశ హృదయ 

రంజనంబై న తన్మతభ ంజనంబు. ఫల 

హరునినభ నజునినభ నుర 
వరునభ వరున భగవదత్తి. వై భవములు వి 
స్ఫురిత న్యాయంబులు ను 

స్థిర ములు(గా( జేసి మహిమ దీపించి రిలన్. | 288 

:. “చెలగి. వేదాంత దర్శన స్థితులచేత వారు దేవ [పకృతులతో గూడ: 

' దద్వేదాంత ధర్శనంబు మహాన్యాయంబులచే నంస్థావించిరి.: ఆనుర 
(వకృతు లెజుంగరైరి. మణియును. .. లలి 
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అలఘులు వీతరాగులు శుభాన్వితదేహులు ఖ్యాతి లాభ లా 

జలు గొన రామయావిగత శాంతికినై యతి సాధులైన వై 

ద్యులువలె భూమి! దిమ్మరుచు( బూర్ల దయాగుణవారి రాసులై 

కల(గిన జీవకోటి కుపచార మొనర్చుచు బోధ నంపదన్. 

మహిమచే( బదవాక్య |పమాణ వేదు 

లగు మహాత్ము లవజ్ఞ చేయంగ నాను 

ర (వకృతివార లాత్మ సారంబులేక 

పీడమై హరి సద్గోష్టి విడిచి యుందు. 

వామన దితిజానుర ర 

క్షోముఖ్య నభాంతర ములకుంజని వారిం 

బేమంగని తెల్పిరి త 

తామసులకు శుతివిరుద ధర్మ మతంబుల్ . 
- ధ 

ఆ కళావిద్యల ననురుల వశ్యుల 

గా జేసికొని మహాఖలసమా[ళ 

యమున దదిష్ట గోష్ట్య్రంతరంబున వారి 

వలన స|కియలంది వారలుండి 

తావదుత్పన్న దుర్ధర గర్వ పర్వత 

శిఖర నమారోహ చితతర మ 

హోన్నతులై యిట్లు యు క్రేతరంబులు 

వల్కుచు మూఢస్వభావు లగుచు 

నాదిమౌనులు వైదికుల్ వేద నిగది 

తార విశ్వాన దుర్ద్వ్వరాహత మహౌజు 

లగుచు ఘన సన్ని పాతంబు లందినట్టు 

వింతకల్పన లెల్ల( గల్పింతురిలను. 

240 

241 

242 

248 

వేదాంత మతమునకంటె నన్యమగు మతము మంచిదిగాదని తెలియక 

యీ వేదాంత మతము నాదరించక యీ [పకారమునను న్వగో ష్టినిష్టు 

లైన ఛాందునులై న వారి మనస్సులను నల్పులైన వారల నతి 

కల్పనులైన మోహంబు నొందించి రప్పుడు. 244 
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మహిని సురాచార్య మతము లోకాయత 

మతమును సౌగతమతము భార 

కీళ్ల మతంబు మహేశ మతంబును 

జె మిని మతమును జె నమతము 

కాణాదమతమును గౌతమ మతమును 
గపిల మతంబును ఘనత కెక్క 

నంతకం పెను [బశ స్పంబె వేదాంత మ 

తంబు సభాసమ్మతంబె తెలియ 

నభ పుష్పోపమంబు వేదాంతమతము 

తన్మహాసౌర భా|ఘాణ తత్సరాభి 

మాన మాయామిళిందాయమాన మాన 

మానవులు గొందరుం|దు దుర్మత్సరమున. 245 

అద్దురాత్ములు పలికిన బ్రవుడె నమ్మి 

యందు(బడి యా సురాత్ములై యఖిల జనులు 

వె దికాచార విముఖులై వైన్టవులును 

విష్ణుదేవుని నిందించి విమతులైరి. 246 

బాహ్యులతో. గుదృష్టులతో. గూడి వేద విష్ట్రవంబు సేయుచు నపన్యా 

యంబుల దురాగమంబుల వేద విత్సక్షంబు లపనయింపుచు వేదాంతాభి 

మత న్యాయ కులిశ భగ్న మాననులయ్యు( ద|తోోధమోహాంధులై 

నిర్ణయులై నట్టు వైభం బొనర్తురు. కొందు మహాభుజాబలులై మంద 

మతులె నెన్యంబులబే భూమి చలింపంజేయు దురాత్ములచే భంగంబు 

నొంది యలబ్దశరణులై సత్పురుషు లట్టి దురాత్ములనే శరణంబుగా 

వేడుకొనుచు( దన్మత|వళ ంన( జేయుచు. దదిచ్చానుగుణ వృత్తుల 

“యాపత్కాాలే నాని మర్యాద యను నీతి నంగీకరించి మధ్యములు 

బదుకుదురుత్రములైన మహానుభావులు నిగమాంత _నిషేధకులైన 

వారి నాశ్రయించి [బతుకుటకంది( దనుత్యాగంబు చేయుట మేలని 

బాహ్య దృష్టులులెని దేశంబునకుం జని నై మిశాదివుణ్య మేతంబుల 

విజ్వరులై పర్మబహ్మోవనిషద్భావనం గొందజు [పవ ర్రిల్లుదురు. 

ప్రవృద్ధములై సంసార బంధకంబులై నిస్సెయన విరోభులైన 

బాహ్యకు దృష్టి మతంబులచేత నీ హొారవపటలంబులచే( గప్పంబడిన 
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భానుమండలంబులుం బోలె నే తద్దుర్మత హితంబైన తత్వ విజ్ఞానా 

మృత దీధితి మండలంబు వె కుంఠనాధునిచే సావాత్కారంబున 

(శుత్యంతక్షీర సాగరమువలన సముద్భూతసారంబై విధాతకు నువ 

దెశంబయ్యె నది యెతింగి హేయపతిభటానంఖ్యేయ సుగుణ పరీ 
చిత్సృత్సరూవ వమాధికరహిత గుణంబులను వేదాంతంబులు తాము 

[వశ ంనించి విశ్ణపావనంబులయె మజశీయు. 247 

రూవమిద్భశము స్వరూపమీ దృశము గు 

ఇభ మీదృశము విఖ్యాత విభవ 

సౌభాగ్యభర మీ దృశం బంతరాత్మత్వ 

సామర్ధ్యగుణ మీ దృశంబు సకల 

ఫలదాయకో త్తమ బ్రహ్మ విద్యాతత్యః 

మహిమ యీ దృశము సమ్మగవేద 

వెదాంతకాస్త్ర పురాణాది సమ్మతం 

బై జగంబులను విఖ్యాతి నొంది 

సతత బుధసమ్మతంబైన మతము లోక 

వినుట విగానశంకాతి విధురమయ్యు 

నిప్పు డీ కృతయుగమున నెంచ( జొప్పు 

దప్పె బాహో్యోద దుర్వాద తర్క్లములను. 248 

మజియు నుపనిషతృక్షంబున కావష్షేవంబు పుట్టించి [పాణ సంహార 

పర్యంతంబు ననుదినంబును భయంబు నొందించి ఖలులు సత్సరుషుల 

చేత( దత్పక్షంబు విడివించిరి. కొందు బాహ్యమత విషాబ్ధిమునింగిరి. 

కొందరు నూరునూరులు వహ్నిపరీతంబులైన భవనంబులు విడిచిన 

యట్లు నిజదేశంబులు విడిచి చనిరి. బాహ్మాగమ్యదేశంబు( [బవేశించి 

సూరులు మణికొందలు దీనులై కానంబడక విష్ణువును భజించిరి. 

సంసార విష వారాశియందు నమృతంబైన వేదాంత దర్శనంబు 

తద్ది షోదథి నిమగ్నంబై యుండిన విషయకాంకులగు సురలకు 

వేదాంత విచారంబులు వలువదు. సాత్వికు లానుర భయంబున 

- వేదాంతంబు నుడవ వెజతు రది గావున వైష్ణవుల కిచ్చట నిలువం 

' జనదని ననకాదులు హరి మాయాపభావంబు [పశంసింవుచు (బహ్మాం 

డంబు వెడలి మహాభూతావరణంబునకుం జని. 249 
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అచ్చట నచ్చట నతి దయాంభోరాశి 

వైకుంఠనాథ నివాస మహిమ 

కని కని చనియొక కల్యాణ దివ్యఛా 

మము చెంతనున్న సమగమతుల 

పంచషడ్వత్సరార్భకుల లశ్మ్మీశ క్రో 

క్రిరన సమాస్వదనిరత జనిత 

శునగరోమాంచకనుకుల రమాదీశ 

లోక సౌభాగ్యవిలోకనోత్సు 

కేక్షణుల( దత్పదస్థజనెక్షణ (ప 

ణయకృతాంజలి పుటల వినమమతుల 

[బహ్మవు|తుల( జూచియభ్యర్సనంబు . 

చేసి జయవిజయులు నుతి చేసియవుడు. 250 

ఆది భూతంబైన యా వరుణునకు నా 

నలువుర( బరమ వైష్ణవుల నొప్ప 

గింప నాత(డు భక్తి, గీ ర్తించి పూజించి 

శంకుకర్గ్లునకు 'నాక్షణమె చూపె 

నాత( డభ్యర్చించి యట గదాదేవి న 

మ్ముఖము గావింప నమ్మునుల( జాల 

వలగొని యువచారము లొనర్చి శ్రీధర 
స్వామి సన్నీధి చేర్చ సమ్మ దమున 

నమ్మ హాత్యుల కుపలాలనాదికంబు 

_ మొదలుగావించె( |బద్యుమ్నమూర్తి కడకు( 

దెచ్చి యావెల్పు ఘనదివ్య తేజులైన 

వాది వైకుంఠపతి యొద్ద వరున నిలిపె. లి 

నీల్పిన "సేవించి యుపాసీనులై పర్మబహ్మానంద సింధువులగు జయాది 

కుల వెంట నిత్షురన వీచికా సంగతి నికు రసాంబోధినింటోలె నీశ్ణర 

సాక్షాత్మా-రంబు గలిగి నిరంతరానందంబు వహించి యున్న ప్పుడొక 

యనిర్వాచ్యానంద ౨బు గాంచి సాం|ద చం[దాతపాతంత చకోరంబు 

లుంబోలె విజ్వరత్వంబు నొంది యూశ వి|గహ విన్య స్త దృష్టులె 

యనిమిషత్వంబు వహించి రప్పుడు. - 252 
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తనముఖశ్రీ చూచి తనియని వారి న 

నన్యభోగానక్తులై న వారి 

(భాంతి. బొందనివారి నెతయ న్వన్వరూ 
పాది యధ్యాత్మ బోధాత్ములైన 

వారి( గర్మజ్ఞాన వైరాగ్య జనిత ని 

జాం|ఘీ భ క్తి శ్రీల నలరు వారి( 

దద్ధువత్వ విశదతు పియత్వావన్ధ 

గలవారిని సుబుద్ధి నలరు వారి 

సజ్జనుల జాల రక్షించి స్వభజనాతి 

దూరగానుర నంవాన దుఃఖ నహన 
యత్నముల వాసియాగమాంతానుగుణ న 

యంబులను వారివర్గంబు లణ(చు వారి. 

మాన్య ఘనులై నవారి న 

పన్యాయాధిగ ధురీణపరవాది దిగు 

క్రిన్యక్యారణ చణదా 

ధ్వన్యత వర్తించి యుతృవమునగువారిన్. 

త్యక్త బాహ్యాదినల్హావు లగుచు( దృ ్ర్తీ 

నెరసీ యాభ్యాత మెజి(గించి యిచ్చ(దల(చి 

హర్ష గదద ర వవులకాశుపూర్ణు 

లగుచు సాష్టాంగ నతి నిచ్చ నలరువారి, 

అనఘు(డు నాల్గు హస్తముల నక్కున జేర్చి శిరంబులెత్తి మూ 
ర్కొాని వద సం శితాంచదుపగూఢరసాంబుధి నోలలాడి హృ 

ద్యనజము లుల్లసేల్ల ననివారిత యోగపదాధిరాజ్యల 

క నిబిడ మై చెలంగ నభిషేకముచేసె ముద|కుధారలన్. 

త|దమయు నా నునందనంద [ప్రబల ము 

ఖులు: మహాత్ములు నిత్యహరులును బరమ 

పారిషదులును బొగడి యపార మహిమ 

జాల మన్నించి మన్నించి నం|భమించి. 

ఏరితి 

254 

బిన్ 

౨56 

25 
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దివ్యావృరోజనంబుల నియోగించిన వారలంకించిన దివ్యోవచారం 

బుల నుప్పొంగి వారలతో(గూడ నాదరించి వాత్సల్య సౌలభ్య గుణాబ్రి 

యెన నారాయణదేవు(డు (పోషితాగతాపత్యాది సాధారణ పీతి నుపలా 

లించిన దయాశువులై యాత్మెశ దివ్య విగహ క ళాసుధాబ్ది మునింగి 

యాత్మేశ దిదృశావీచి వేగంబునం దేలి [కియాంతరంబులు మజచి 

కృతకృత్యులై యూరకయుండి సముద్వదృగవృత్పీతి కర్ష | పేరితాం 

తరంగులై హర్ష పూర్యున్వమన స్తటాకానంద హరి పరివాహంబులగు 

తద్దుణ స్తవంబు గావింప నుషకమించి రంత. 258 

గద్యము 

పరమ పురుషః జితంతే శ్రీనిధే : విశ్వ చిదచిద్వస్తుధారక ః నర్వ 

వస్తు శరీర! స్వోచిత నర్యాభిధాన తత్సర్వతత్వోత్క-ర్షార్థ [శుతతాత్ప 

ర్యార్థగోచర సన దృహ్మాకాశాత్మ శివ నారాయణ పదాన్వితా: సతాత్పర్య 

వేదాంత |వతిపాదిత మోత్ష[పదత్య విఖ్యాత చరిత : ఆత్మదాయక 

యహేయ తత్సం విముఖాత్మక న్వవభాఒవ్యయ, అవ్యయజ్ఞాన 

జ్ఞానళ క్తి బలై శ్వర్య పీర్యతేజోభిరామ వూర్ణవాత్సల్య సౌలభ్య సౌశీ 

ల్యాది గుణోన్నత యుకోపాయన్యరూవ : ఏ తదుణమాంగల్య వద ! 

అనాద్యనంత సంశుద్ధ సర్వ మంగళవి|గహ, శరత్సుల్లార విందాంత 

చృదో పమ పదాంభోజ శుభద్యుతి నఖ జ్యోత్సా్నా|[కాంతాంమైజిత 

పంకజశోణాం[ఘి ద్యుతి సంఛిన్న సాంధేందు నిభనన్న ఖకోణ శుభ 

శ్యామలాం(ఘీ నఖతద్దుల్ఫ దీ ప్రిమిశ పూర్యభాగోద్య దిందాయుధ 

ఖనోపమసురాగ శుక్లకృష్ణాం|ఘీనఖ తద్దుల్ఫ నంఛిన్న దీ ప్రికలిత 

పౌదానత కోణ గంగా యమునా వి|భమ (శ్రీపాణివల్పవాభిఖ్యా ద్విగు 

ణీకృత పదద్యుతే బద్ధ పీతాంబరాంచల చుంబితాం ఘే నఖద్యుతే 

చారువీతాంబర బహిస్ఫురజ్ఞం ఘోరు [ప్రకాశ హేమాంశు కోవరిస్సాయ 

త్కటినూత్ర |ప్రభాంచిత నాభికాసార సోపానవళీ వదుత్పల్లవొ దర 

శ్రీ భూ భోగ్యాంగ మధ్యస్థసిమ రోమావళిరాజిత నుశాణఖచితా 

నర్భ్యమణి యుగ్మోపమ నన విశాలోరగ్థల స్పాయత్కౌస్తుభా భరణ 

[వభాన్వదానాభిలంబి స్టూలమక్రాభరణచ్చవే శ్రీ భూ సంభోగ 

వీశునాజాను బాహార్ల ళ మహా భుజనిత్యావధీరితార క్రాబ్ద దళ పాణితల 

(పభాబిత రకోత్సలదళ స్ఫురత్క_ర నఖావళీ రత్నాంగుశీయకా నర్భ 
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కటకాంగదభూషిత కంబు[గీవార్పిత మహాధన రత్న విభూషణ మాంన 
లాంన సాయత్క_రపాళన్సుర న్మకరకుండల స్మి ధిగ్గింద నీల 

ఏ జక పన్సుర దిగ దుమాధర విరాజితో త్రరోషానురూపో త్రర 

సునాసిక శిరః పరివెష్టనొతృవోద్యుం, జానాంబుజేక్షణ [(శోతవారిత 

పాళశ్చాత్యసాంగోపాంగా మవేక్షణ సితాంభోజదళ న్య న హరినీలాభ 

తారక బహిన్సురత్తార కోసరాజ పద్మ విరాజిత (పోద్యద్దీ వె ధునీ 

సీల కేతు (భూవిభమ [భమ విశాలపాల విలననచ్చు (ఖోర్చ్వతిలక 

ద్యుతే ఏకచదందనాంభోజ [భమదానీలకుంతల మహేంద నీల 

సీలోద్భాసి కేశపాశ మందార మాలికాంచిత కోటి నూర్య | పతీకాళ 
మకుటోచ్చిత మస్తకశుభ స్మెరాన్య నుశిర సుకేశ సుశిథాలక నుఫాల 

ను[భూయగళ నుకర్త సులోచన నునాన నుకపోల సువిమలోష్ట 
నుచుబుక నుకంఠ సువిశాలోరన్మ నుఖోన్నత భుజ పభో: స్వాజాను 

బాహో నుకరతరనుపాణే, నునభాంగుశే, సుమధ్య మనురోమాశే 
నునాభి జఘనస్థలళోభనా వరభాగాతి నుందరోరు కటిన్థల నుజాను 
జంఘా గుల్ఫాతినుందరాం| ఘీ యుగాంబుజ నుపాద నఖరజ్యోత్స్న 

సుభ్రీశోభన విగహ సధ్యాత్వ [భ్రమర సోమ [వభాకర శుభాకృతే 

విజయీభవ. 259 

ఆ వూర్ణళ క్తి న్వరూవ రూవగుణంబు 
లిటువంటివి యని తా నెజు(గలేక 

యాగమాంతము లెల్ల న ప్రాకృతములంచు 
దెలివిన నాత్మలో. దెలివిలేక 

కొందటు మూఢులు గురుతత్వ దీహిత 

భావతావన్మాత దేవతోవ 

'నిషదాగమములు కొన్ని యొతేంగి కొనిన్వమ 

నీషానుసారైక నియతమహిమ 

నమయములు చేసి రత్యంత సాహనమున 
నఖిలవేదాంత తత్వ రహన్య సార 
మది వివేకింవ లేక దురాత్ములగుచు 
నిట్టు కావింపుచున్నా వా రేమి చెప్ప. ః 260 
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వి ష్లువునకు సనకాదులు విన్న వించుట 

మజీయు సనకాదు లిట్టు విన్నవించి రనంతకోటినూర్య దివ్య [పకాళ 

స్వరూప లీలా నిత్య విభూతి స్థాయివై. నారాయణ వాసుదేవ విష్ణు శివ 

శంభు నామంబుల' బూర్జ బహ్మంబవు. జ్ఞానశ క్తి క్రీ బలై శ్వ 55g వీర్య 

తేజ్షడ్డుణెశ్వర్య సంవన్నుండపవు. దేశకాలవస్తు పరిచ్చేద రహితుండవు. 

స్వాధీన [తివిధ చ చేత్రనాపతనుండవు. అనాది దివ్యమంగళ విగహుండ 

వనంతకోటి మన్మథ దివ్యలావణ్యుండవు. (శ్రీ భూనీలా సేవ్యుండవు. 

నిత్య ముక్త దర్శనీయుండవు. దివ్యర్షి హృత్పుండరిక విహారివి. 

అనంత కల్యా ణ గుణసాగరుండపు. దేశకాల వస్తు పరిచ్చేద రహి 

తుండవునై న నిన్ను గొందఖు నిరి శేష స్వభావంబై న చిన్మా 

(తునింగాం జెప్పుదురు. వస్తు స్థితి స్వాత్మాభిన్న న్వరూవునింగా( 

దలంతురు. నీకు నువనిషద్యేద్యంబై న హేమ దివ్యమంగళ విగహం 

బుపా స్త్యర్థంబుగా నాగోవింతురు. కొందజు  చిన్మాత |బహ్మంబు 

నకు విశేషంబులు కలుగంజెప్పుట యజ్ఞానంబయ్యజ్ఞానంబు బ్రహ్మ 

స్వ రూపం బయ్యెనేని (భాంతి నిత్యుంబగును. అయ్యజ్ఞాన కల్పం 

బైన వస్తువు [(బహ్మంబునకం టి నన్యంబయ్యునని యదై ఇతంబు 

గూడదు. [బహ్మంబునకం టె వేరై మతియు( గల్పింపంబడిన యజ్నా 

నంబు కల్పకంబై చిన్మాతాశయం బౌట న్నిట్టుండి యన్యంబయ్యె 

నేని దానికి నాకార నామంబులు |పకాశింప కుండుటంజేసి యంగీక 

రింపరు. వత్యశాదులచేతను గలదనియెడు బుద్ధి గలగెనా సత్యంబు 

గావున కల్పింపందగిన యదియనుట యుక్తంబుగాదు. [(పత్యకాదుల 

చేతనే లేదనియెడి బుద్ధి గలిగెనేని యది లేకుండుట సిద్ధంబయ్యె. 

[పత్యక్షాది [ప్రమాణ గుణంబు దాసిం దెలియించు నదియుంగాదు. తెలి 

మించని యదియునుంగాదని యంటిమేని యదియుం [బ్రమాణంబెకాదు. 

జ్ఞాత యెనవా(డు తెలియందగిన వస్తుపు నొక్క. విధంబునం దెలిసి 

తెలియనివాని బోధింప(బూను నజ్ఞాన కల్పక బుద్ధి [(పకాశకం బని 

యెడు నదియుంగూడ దిప్పు డదై్వైత మతంబునందు [భాంత్యుపాదాన 

కారణంబు నిర్వచించి చెప్పరాదు గాన నజ్ఞాన కల్పక (భాంతి యజ్ఞా 

నంబ యనంగలిగెనేని యంటివేని వ్యుత్స త్రియందు నన్యోన్యాశయ 

చ[క్మాశయ దోషంబులు వచ్చునని యుక్త దోషళాంతికిన్నై యజ్ఞానంబు 
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స్వపర నిర్వాహకం బంటిమెని యదై ఇత మతంబునందు నజ్ఞానంబు 

తానును బరంబు గలదనునది సంభ వింపదు. అజ్ఞానంబు గలిగానా 

యదై తంబు జెజిచు నిందుకు సందేహంబు లేదు. సత్వంబైన 

తనకు( సత్యంబైన పరంబునకు నిర్వాహత్వంబు చెప్పవచ్చు నదై ఇత 

మతంబునందు నజానంబు తాన సత్యంబు గనుక పరంబున సత్యం 

బగుటంజేనసి స్వపర నిర్వాహం బొన(గూడదు. సన్మా|త (బహ్మంబు 

నందు నారోహింప( బడిన యజ్ఞానంబు బ్రహ్మా ధిష్టాన నత్వంబుచెత 

సత్యమై [పకాశింపుచున్నయది గావున నారోవిత నత్వంబుచేత ద్వైత 

భంగంబులేదని యంటివా యన్యయించిన సుతదారోపహేతు వివేకంబు 

లేకయుండుటం జేసి యీ [పకారంబుగాదా యజ్ఞానంబు [బహ్మంబు 

నందు నారోవింవ( బడియెనని యది భేద్య్మవమోపాధి గాదు. ముఖం 

బునకంటె వేరై కాన్సించు' దరృణంబు ముఖ భేద [భమంబునందు 

పాధియైనట్ట జ్ఞానంబు [బహ్మంబునకం టె వేరై భేదంబు దోంచిన యది 

గాదు. కావున నుపాధియు. గాదు. శు క్రియందు నారోవింప(బడిన 

రజతం బాశుక్తికంటె వేరై తోంచని యట్ట [బహ్మంబునందు నారోవిం 

పంబండిన యజ్ఞానంబు [బహ్మంబున కంటె ముకురంబువలె సె కతా 

నత్వ భంగంబునంజేసి యజ్ఞానం బుపాధీయగునని (బ్రహ్మంబున 

కంటె వేజైన సత్తయును వేజైన జ్ఞానంబును లేనిదానికి నుపాధింపం 

దగదు. నన్మాత |బహ్మ మాయాజ్ఞానంబు( గల్పించు నదియును 

జ్ఞానంబు( గల్పించునదియును నంటిమేని సన్మాత [బహ్మంబు 

తా నటువంటిదికాదు కావున గూడదు. ఇటులంగాక [బహ్మంబిె 

యజ్ఞాన నత్తాజ్ఞప్తులు వుట్టించెనేని ముక్తి నంభవింపకపోవు నద్వితీ 

యంబైన సన్మాతంబునకు( బరంబువలన నిటువంటి బుద్ధి వుట్టించు 

టయునుం గూడదు కావున పరంబునకు స్వత సృత్యంబు గలిగెనేని 

యదై్వతంబు సత్తని వల్క_రాదది కావున. 261 

కుద్దానిర్భర రామణీయక కళాకూలంకషోల్హాన గో 

గుబ్దావ ప్రద సత్కృపాంబునిధి రక్షోమానదానో గచ 
[కా బార్య స్ర్రవిరాజమాన భుజసద్యస్కాాల సంసేవకా 

స్యా బ్దాంభోరుహమి త దృష్షి కులర కాయ త్తచితాంబుజా ! 262 
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భోజ్యాధమ మన్మథ సా 

|మాజ్యాధిక భోగభాగ్యమతిసజ్జన నం 

పూజ్యాతుల వై భవ దితి 

జాజ్యా గహ నిత్యజా[గదరి రాజేందా. 268 

మాలిని, 

సమనమద విదారీ ! సద్దుణోల్హానదారి 

సమథధికగుణభావా ! సారవిద్యా |పభావా : 

కుముదహితకులేశా : కుంఠితాఘౌఘలేశా | 

నమధిక జయహారీ : సౌరభూజావహారి | 264 

గద్యము ళ్ 

ఇది శ్రీ మత్క-_ంజర్ల కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిళిందాయమాన' చెన్నయామాత్య వత 

కశ్యపగో[త పవి|త శ్రీమదల్లాడు నరసింహ [వణీతంబై. న 

నారదీయ పురాణంబు నందు షష్టాశ్వాసము 

నంపూర్ణము. 
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క. శ్రీ మహిత సత్యభామా 
(పేమాస్సద 1 సదయ ప హృదయ ! ఫీకరదనుజ 

స్రోమాబ్ది బాడబానల :' 

నామన్మృతి సు పనన్న 1 నందోత్పన్నా ! / 1 

వ. అవధరింపుము నూతుండు కౌనకాదుల కిట్టనియె. 2 

క. జీవించిన జీవేశై ౯ 

క్యావన్నత నరుడు “త త్తృమస్యా”ది వచో 

రూపమున నెజి.గి తద్భే 

దోపాధియు సత్య మనుచు నుండండు వాండున్. త్రి 

తే.గీ. ఏక గగనంబు భిన్నమై యెన(గుచో ను 

పాది తద్భిన్నముం దదభ్యాన విరహి 

తంబునై కానువించు తత్సాధుతతికి 
ఘటవటాదిక మెట్ట నిక్కముగనట్ట. 4 

తే.గీ, అరయ నేకాత్మ భేదంబునం దుపాధు 
అమరు తద్భిన్నములు తదధ్యాసరహిత 

ములు నయిన యవియె యు కములగు( దదవ 

రంబు లన్నియు యు క్రేతరంబు అగును. 5 

వ. సుధాకర దితుధిహేతువై శాస్త్ర నిశ్చితంబైన కాచాది న్మేతదోషము 

శకియందు నారోవింవం బడినయది యదికాదు; తద్విత్వధిహేతువై న 

తత్కరంబు స్వనత్వముచేతనేకాని చం[దోపితముగాదని కొంద అ్మీపకా 

రంబున నౌపాధిక [బహ్మభేదంబుల నవలంబించి వేదాంతములను దద 

భేదదోధకముల నిర్వహింతురు; |బహ్మమునందు బద్ధముక్తాది భేదము న 

N-25x 

బే bar చల 
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నౌపాధికమే యనియు, నాత్మమిధోభేదమును నాత్మేశ్వర భేదమును 

సీ పకారముననే యౌపాధికమని స్వీకరించి యయ్యెక్యము స్వాభా 
వికమని చెప్పుదు; రుపాధులగు వైచిత్యము గలుగ(గా నాత్మయందు 

వెచి|త్య భేదము గలదు; శేష శేషిత్వాదిరూపము వేదో క్రి వలన 

నుపపన్న మగుచునుండు; ముక్తియందైనచో నొకానొక భేదమును 

లేదని తలంచిరి కొందుజు. కొంద అజుపాధివలన [బ్రహ్మ స్వరూపంబు 

నందు భేదంబు లేదందుజు; మజియు, 6 

జను లా |బహ్మము శౌతమౌ, మతి నిరంశంబౌ, నభేద్యంబు నౌ 

నన, భిన్న ంబుగ( జేయ శక్యమగునే ? సాంశంబులౌ భూరుహో 

ద్యనికాయంబులు భద్యతం దగు గుఠారాద్యంబులన్ ; వ్యోమభే 

ద నిమిత్తంబు ఘటాదికం బెటులనౌ(? దర్శింవనట్లన్ ధరన్. 7 

నభము సాంశంబొ యెన్న(గ నిరంశంటొ సాం 

శంబైన యది నిదర్శనము గాః 

చర్చసేయంగ నిరంశంబై న తద్విఖే 

దమునందు వి|సంభ మమరి యున్నె ! 

య్మభంబరూపక మస్పర్శ మ్మదవ్య శ 

మరయ భిన్నో పాధ్యవార్యశకి( 

దగి భిన్న మగుచు నేత త్వగిందియముల 

చెగహింప(గరాద్దు; జ్రిహ్యనాన 

(శో తములను [గహింపంగ సూటి కాదు; 

కేవల మనోభిగమ్యమై కీలుకొనదు 

బహిరుపాధి మతంబు నభంబు దల 

దద్విభెదంబు( జెప్ప ( టి|తంబు గాదె! ._. . 8 

ఎంచ ననుమానశళ క్తి, (గ్రహింతు రనిన,,,,, , 

వ్యా పహేతువు లేదు ఘటా ద్యుపాధి ewes a 

భిన్న మున భంగపడుటకు భేదకాగ . 

మంబు నైనను లేదు భూమండలమున. . 9 
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అటువంటి వచనంబు లరయ నొక్కాకచోట 

సమయానుభాషణ సరణి గల్లు; 

నాత్రైక్య నిశ్చయం బమరిన వెనుక భే 
దౌపాధికత్వ వాక్య [పన కి 

యు క్ర మాత్మాదై్వైతయు క్రి యిప్పుడు నుని 

శ్చితముగా దిట విమర్శించి చూడ; 

నాయధిష్టానన మధ్యాసితోపాధి 
యదై ఏత రంజితంబయ్యె నిప్పు: 

డట్టు కావున నేతకాచాది దోష 

కలితచం[ ద ద్వితీయ స్వకల్పనంబు 

బలెనె యాత్మద్వితీయతా [పా వ్రిదోష 

మూల మనరాదు నిశ్చయమున నెజీంగి. 

సర్వభూత్తె క కర్తయు సర్వగుండు 

సర్వభూతాంతరాత్మయు సర్వకర్మ 

సంచయాధ్యమ్షండును సర్వసాక్షిచెత 

నిర్గుణుడు కేవలు(డు సత్వనిధి విభుండు. 

అనిన సీ (శన్టంబై న వాణీ యాత్మనిష్టులకు( 

మణియు. 

నర్యభూతంబులు జనియింపకున్న దే 

వుని కింత గూఢత దనరియున్నె ? 

సర్వభూతంబులు జనియింపకున్న స 

రంవ్యా ప్రతయును దత్స్వామి కగునె ? 

సర్వభూతంబులు జనియింపకున్న6 ద. 

దంతరాత్మత్వభాగ్యంబు గలదె? 

సర్వ్యభూతంబులు జనియింపకున్న సృ 

జ్యాది కర్మాధ్యమండ గుట చనునె ? 

10 

11 

దత్యగోచరంబు; 

" 12 

18 
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నని పరీక్షవాకు లాడకు; అట్టు గాకుండెనేని తత్సదంబు పిమ్మట 

శుక్రియందు. బుళ్టైనని వలుకంబడ _ దిట్టు దేహాద్యచిద్వస్తువుల 

యందు నజ్జ్ఞ భాంతిచెతం బలుకంబడిన యివి యుత్సన్నంబు, త్వం 

పదంబు దానియందు ననిన శబ్దవేది యపగతంబు సేయండె; వదం 

బెక్కడ వ్యుతృన్నంబగు తద్వాచ్యంబదె యనుట; శ్రుతికి వ్యాకరణం 

బంగంబు; దానికి స్మ ర్రపాణిని; ఇతండు యువ్మదస్మత్సదంబులచేత 

నవాచులనియును “శోతామాంతా” యనీ వేదోక్త చేతనాన్యంబనందగు; 

చేతనుండు వేదో క్రిచేతను భిన్నంబగుటచేత నావస్తువునందు వై_ దికులు 

తఇమహమ్మని ముఖ్యవృ త్తిచేతం [బయోగింపుదురు; ఉద్దాలకుండు. 

శ్వేత కేతుని నచిరశ్యునింగా నెజీంగి తత్వం పదంబులచేత నను 

వాదంబుచేనె; వానికి నచిద్వాచిత్వం బెక్కడిది ఇ యయినను 

త్వం పదం బభిన్న ముఖ్య విజ్ఞాతుండై న జాతయందు వ్యుత్సన్నం 

బనిన నందువలన నేమియయ్యెడు ననిన: విను, మచిద్వి శేషంబునకు( 

ద త్త్వహానివలన జ్ఞాతృత్వంబులేదు; అచిద్విశేషంబులెవ్వి కాన్పించు 

జ్ఞానళాలురై శ్ఞాతకు( ద్యంపద వాచ్య [ప్రమాణంబుచేత నామీ(ద దాని 

చేతానాత్మానులక్ష్యంబుచేసి, వానికి నిక్కడ నేకత్వబోధనంబునందు 

స్ధూల నూక్మావస్థ సర్వ[పత్యద్భూలెశ్వ రై కత్వంబగును; తావన్మాతం 

బుననె జీవ బహ్మైక్యంబు నంభవింపదు; అన్యస్థలంబున జీవ 

పరమాత్మలకు ఖేదంబు సిద్ధంబగు.. 

1[శుతిః. ోక్షరం [ప్రధాన మమృతోఒక్షర! ? 

క్షరాత్మనా విశతే దేవమేకం, 
భోక్తా భోజ్యం |పేరితారం చమత్వా 
జుష్టన్త శ్రదమృతత్వ మేతి.” 

యనిన (శుతివలన సిద్ధంబగు; జీవబహ్మలు దేహ దేహివత్వంబుల 
చేతం (బసిద్ధి(గాంచిరి; అంతర్యామి [బాహ్మణాదులయందునది గావున 

1. [శుతీః ; “జగం (పథాన మమృ తాకు వారవాః 

క రాత్భ నావిళ లే చేవ వకం | 

భోక్తా భోజ్యం (వేరితారం చఛచమత్వా 

బునేస్తత _స్తనామృతత్వ మేతి. (మూ) 
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జిదీశ్యరులకు భేదంబగు; నిర్ధనం గొందణు సాధులకు స్వేశాభేద 

వాక్యంబులు తదావేశ తత్స్నేహ వికారంబులవలన నక్షరంబులగు 

నిశావేశంబుల వలన విరించాది ముఖంబులయందు నీశత్వనద్వాక్యం 

బులు (గహావిష్టముఖంబునందు “సోఒహమితి వాక్యంబులుం బలె 

సమ్మతంబులై న యవి; అపాన్యన్నేహ వికృతివలన స్వేశైక్య 

వాక్యంబులు నత్పురుషులకై క్యంబు దెల్పునని యీ వేదాంతంబు 

లొకానొకచోట భగవద్దేహారిత రితతేహంబ్లె_ “త్వమస్మీ'త్యాది భాష 
ణంబులయందు నెజింగించు నట్టుగాకుండిన శంభుక్వాభి పాయంబుచేత 

సీకని “న ఇదం సర్వం సోఒహ మ్మనియును విశుత్వంబు చెప్ప 

బడును; దీపతేజంబు గృహవ్యాప్తంబె యున్నచో దాని వెలుంగు 

గృహస్థిత [దవ్యంబును దద్భృహంబున, దేజోమయంబని చెప్పుదురు; 

తేజంబువోయిన వెనుక మందిరం బంధకారావృతంబయిన నంధ 

కారంబయని యందురు; ఇ త్రెఅంగున విశ్ర్వైక్యోవనిషద్వాక్యంబులకు 

గతి గలిగియుండుటంబేసి యైక్యవాక్యంబులకు శుత్యేవికావగత మహ 

దాద్యచెత నై_క్యవాకరంబులకు ముఖ్యార్థహీనత యెక్క_డిది ? సమస్త 

చిదచిద్వస్తు శరీరకుండై సర్యనామంబులుంగల యీశ్వరునియందు 

నహంత్య మిత్యాది పదంబులును ముఖ్యంబు లంతర్యామి |బాహ్మణాదు 

లై న వారలశేష చిదచిద్వన్తు శరీరై క పరై కత భేద్మశుత్యవిరుద్రంబై. 
యంగీకరింవం దగినయది యని రిట్టు గావున చిదచిదీశ్వరులకు 
మిధోభేదం బువనిషత్సిద్ధం బె వేదపారగులచేత స్వీకరింవ( దగిన 

యది. [4 

స్వామీ: యిద్ధర నంతర 

మీమాంసా సంపవృత్తి మెఅనిన విబుధుల్ 

తామసులై వాదింపంగ 

నా మూర్ణులు బాహ్యులట్ట నాడంగ( దగదే? 15 

కుతి నిరూవిత యష్మత్స్వరూవ రూప 
గుణకలాపంబుల నెజింగికొనుట కేరి 

తరము భవదీయ కరుణాసుధాతరంగ 

మహిమ లేకున్న స్వామి! రమాకళత: _ 16 



తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ. 
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సకల వేద|[పవ ర్తకు(డై న యట్టి వ 

ద్మజు(డంతవా(డ తామసము రాజ 

సమునై న యాత్మకల్పమునందు. ద త్త్వవి 

పర్యయంబంది (పాగ్భణితసా త్రి 

క పకాశిత నిజకల్పంబునందు నా 

త్మోదిరితంబులై యున్న యాగ 

మాంత తాత్పర్య భూమ్యంతయుష్మత్సార 
గోక్తు లుల్లంఘించి యుక్తి తప్పి 

సా త్తికేతర తత్కల్ప సమయములను 

హరుని(దను నిం దముఖ్బ్యుల నా పరాత్మ 

యనుచు. బలికె. బురాణాళి; పరమ మూఢు 

లైన యన్యులు పలుకుట యరిది యగునె? 

అక్క_టా ! యేమి సేయుదు రహహ బద్ధు 

లెన జీవులు తిగుణమాయం గలంగి 

తల(పుదురు పల్కుదురు చేష్టితము లొనర్తు 

రప్వుడు గుణానురూపంబులై_ చెలంగ. 

తత మహాజ్వర దోష సంతత్పులైన 

నరుల(టోలె నచిద్భద్ధనరుల( బరమ 

కారుణికుండై న ఘను. డనుకంప' [బోవ 

వలయు( దనదయ మిక్కిలి వాసి కక్క. 

కరుణం దనకు నెంతగలిగిన బద్ధుండు 

బద్ధు(డై నవాని బంధముడుగ. 

జేయలేదు చర్చ సేయు నశకుని 

కరుణ నిషృలంబుగాదె జగతి, 

ఆవ లె పరన్సహసుల ముక్తులు 

నిత్యులెన్న నిత్య నిర్మలాత్ము 

లిద్ధమతులు యతులు హేయ్యపతిభ టు లి 

బ్రెంచ వారిచేత నేమియగును +? 
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తే.గీ. 

నారదీయ వురాణము 

అఖిలహేయ [పతిభటత్వంబు సీసొమ్ము “తమేవ విది” త్యాది 'మృత్యు 

"మేతీ త్యాది వేదవాక్యంబ విద్యావిషయభూతుండ నిన్ను నేహేయ 

[పతిభటునింగా( బలికె నవివేక[గ స్తంబై న లోక|తయంబు నిలు - 

పుము. యుష్మత త విద్యాసుధచెత జీవులం [(బోవవె దయావయోధథిః 

యని |శుతి స్మృతులచేత సీ తత్త్వంబు స |పకల్పితులైన 

యుత్తములు విశ్యసింవుదురు; రాజనులు తామసులు పత్యక్షానుమా 

నంబులచే( గాని విశ్వసింపరు; త|త్పత్యశానుమానంబు [పకారంబు 

స్ఫుటంబుగా నీ వెజబుంగుదువు. ఆ [పకారంబునకు యత్నంబుచేసి 

బద్ధుల రక్షింవవెే పరవ్యోమ నాయకా : మహాభుజా ! 22 

సాధు లెవ్యరు ధ్యాన గోచరముగాంగ 

నిన్ను. బురుషోత్తముని. జూడ నియతి. గోరి 

మీతుదురు వారు దృక్స్కమున్మీ లనమున 

నైన నిను. జూడ. గోరుదు రాదివురుష | 2 

ఎన్న(డు నిన్ను. [బనన్నవదను( గర్భ్జాయతలోచను, విశాల ఫాలన్య 
స్తోర్వుతిలకు(, గేశవు(, గేశపాళకించిన్నట త్పారిజాత మాలికాలం 

కారు, ననేక కోటినూర్య (పతీకాశ కిరీటా శితమ స్తకు, సుుభూనాసా 

విలాను(, జారుశుతిన్ఫురన్మకరకుండలు, శోభనోత్తరోప్లు, శుచిస్మితు, 

సుకపోలు, నరుణాధరు, నుదంతు, నురుచిర చుబుక[పదేశు, సుభూ 

భంగ గమ్యా[శితోదయు, నుగీవు, సూన్నతన్కంధు, జాన్వాయత 

చతుర్భుజు, నుపాణి, స్వంగుళి, సునఖరు, సృుపవకోష్టు, సుభూషణు, 

నువిశాలోన్నతోరన్కు, శుద్ధ (శ్రీవత్సలాంఛను, శ్రీ భూనీళాంక 

సంయోగు, సువిశునన్వనులేవన స్పురన్మణిస్తను, రాజత్కాస్తుభ వన 

మాలికాశోభితు, నాభిపద్మాయతస్పార నానాహార విభూషణు, నురోమ' 

రాజి సువశీనుపల్టవ తలోదరు, సుహేమాంబర సంఛన్న జఘనోరు 

కటిస్టలు, నుజాను జంఘాగుల్భపాణి పాదాంగుళు, శ్రీమత్సద 

జ్యోత్స్నా ధ్వస్తాజ్ఞాన తమసృమాహు, నానందమయమంటవ నాగభోగా 

సనాసీను, నునందనంద [ప్రముఖ నురపారిషద సేవితు, దివ్యచామర 

వాతేషద్దూత యజ్ఞోవవీతు, నుత్తరీయ పరివెషచ్చన్న భూషామణి 

దీధితిము ర్త [బహ్మేంద రు|దాద్యమర పరివృతు(, (బపన్నాత్మాను 
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రూపార్గ్థ పద స్మేరావలోకను మా కన్నులు దెరచి చూడంగలిగెడు నని 

కోరిన మమ్ము ననుగహింపవే యని సనకాదులు విన్న వించిన( 

|బసన్నాననుండై సాజాత) గ్రాత్ వ్మిగహుండై భగవంతుం డిట్టనియె : 

ష్లువు సనకాదులకం సమాధానము చెప్పుట 

సీ, వథిత వేదాంత తాత్పర్య మహానిధి 

సెద్ధాంజనములై (పసిద్ధిం గాంచి, 

వరసా ధుజన సత్వవాక్య మితిజ్ఞాత్వ 

పిశునంబులై చాల. బెంపు. గాంచి, 

యాత్మీయ భక్తి రసార్శ౦ంబులై మద 

రక [ప్రయోజనోత్సెక మంది, 

యంచిత స్వాభావికానవధికనవి 
శేషత్వకారులై సిరి వహించి, 

తే.గ.. తనరు భవదీయ సూ క్రి సుధారన [ప 

వాహముల¢ దృవ్తి( బొందితి వాంఛదిర 

నో మహాయోగివరులార యుత్సవంబు 

లయ్యె నంతోషమందిత నాత్మలోన. 

వ. అసి మెచ్చి మజియు నిట్టనియె: 

Phe అన్మ|త్పయోజనం బఖిలలోకాభి ర 

కణమొ; మీరలు నధ్రైకాంగ( బలి. 

తిరి; యెవ్యరేని సద్దు తి స్వార్థారంభ 

రహితులై మణి పదాద [ప్రయోజ 

నాన క్తి బొరలుదు రట్టి జనులను మ 

దాప్తుల( బోషింతు ననుదినంబు; 

స్వార్ల్గపరత్ర మన్యార్గెక విరతియు. 
థ్ య థి 

బూనిన జడుల దుర్చుద్ధి జడుల 
తే.గీ. నరయ లోకహితార్థంబు నన్మదభిమ 

తార్భమునుగా(గ నేడు మద[గసీమ 

నిగహాను| గహ [కమ నిపుణులైన 

ఘనులు మీరిట్టు పలికితి రనమఘులార! 

విల్ 

26 

27 
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మ త్రకోకిల- 

మీరు మీజంగ( బల్కు వాజ్మయ మే జగంబుల నెవు రిం 

పార సంధ్యల మత్సమీపమునందు నుండి వఠింతురా 

సారవేదుల నుద్ధరింతు( (బసన్నశ క్రి కిని వారి సం 

సారవేదుల( జేయ నీనుతి సంన్మరించె దరేనియున్. 26 

ఆ. జార: భళి! మదీయతానునంధాన ను 

కాబ్ది విహరణోత్సుకాత్ము లై న 

మిమ్ము | బోచుబెంత మి రాత్మవేదితు 

అస్మదర్థ పూర్ణులైన ఘనులు, 29 

వ. (బహ్మాండంబులో నున్న జీవులకు నెన్ని యెన్ని మిధోవాదంబులయ్యెః 

వరత త -ంబె న నాయందు వారలకు చేమి తోం? వేదాంత వాక్యంబు 
లాటే అలీ రాం 

లన్మత్పకాళశంబులై కలిగియుండ విరుద్ధ వాడోదయం బేమివలన 

నయ్యెః మద్భక్తులలో నొకటి తక్కు దక్కిన యది తత్త ఏవిప్టవంబు 

సేయ నెయంది సమర్థంబు దాని దండించెద నెణింగింపుడు; "మీకు, 
వ్ 

,బెళున్యదో షంబు పొవింవదని భగవంతుం డానతి యిచ్చిన. 80 

క. తచ్చంకా ర్ల బహు! కయ 

లచ్చిన్న బహుపకారులగు కాలాదుల్ 

తచ్చక్తులయుతకోట్య 

ర్యాచ్చవి యగు విభున కెరంగి కరములు మోడ్చెన్. త్ర 

వ. మోడ్చి యిట్టని విన్న వించె: “*దేవడేవాః యుపనిషదతర్కా్యానంఖ్యయ 

శక్రిక। యహేయానంత నుఖ చిత్స్వరూప | యపార సద్గుణ | 

యనాద్యంత సంశుద్ధ వరమవ్యోమ పదాలయ : చతుర్విధ చతు 

ర్వూూహ! శ్రీనిశేషవ్యజితాఖిల : యష్టదిగీశ్వరాకార : తల్టోకావృత: 

సర్థపద | శంఖచ|కగదాంభోజ మునలాసిధ ను[శ్శీగర్విత దివ్యరూప : 

లోకావృత సనమ్మాశయ : యనాదినిధనా : యనంత శక్తులును శుభ 

విగహులునైన కుముదాదులచేతను ననాది సురెశ్వరులై న యిం[దాదుల 

చేతను, ననాద;ంతానంత వర|బహ్మ లోక సుఖాబ్దులై న నిత్యులచేతను 

నిత్యమును సేవింప బడువా(డవు; నిర్ద్యంద్వనిష్ట నిర్వాణ : లోక 

పాలక ! సర్వజ్ఞ 1 సత్యసంకల్స ! సత్యెశ్ళర్య: యఖిలేశ్వుర : 

నేనానాయక భుజలీలాధి గతోవితై శ్వర్య సాగర : యవయత్న ,శుతా 



cf 

తే.గీ. 

నారదీయపు రాణము 395 

నాది కాల పకృతి సతి య దయాదత్తాగ్ని గ్నిపురుష ; కర్మస్వాతంత్య | 

పాహి నమస్తుభ్యం హృషికేళ నమస్తుభ్యం జగత్పతే : చిదచిద్వస్తు 

గ్గ స, ఇన్ని వే ns రృ; షష గను దృషచన్త గిర రూపాయ బ|తణ నమస్తుభ్య ద్ముని కాల లకృత్మాత శ్రిదృిష్షళ కాద్యధి 

దేవతలు విన్నపంబు సేయ భగవంతుండు | వసను*౦డె యిటనియె : లివి 
ఓ హం రాజా రా 

నిత్యదేవతలార | నిక్కం బెజింగింపు( 

డీ బద్దదేహుల కెందువలన( 

'దత్తః విపవ మయ్యె దగనికాలంబున 
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[గసమ్మగుల్ నిన్ను నీభ క్రిజనుల గరిమం గాంచి సౌఖ్యంబు నొందం 

గనియానర్వాత్మలున్ దుఃఖమున( గనల భూఖండముం జూచియంతన్. 

వారలు నిప్లే యనుభవంబు నొందవలయు నని యీఖూమిం జరింపుచు 

నందజికిన్ని సాంఖ్యంబగుంగాక యని యజ్ఞానరోగోపళమనంబగు 

త్వదీయజ్ఞానభేషజంబు భవరోగుల కెల్ల నొనంగీ రందు( గొంద అధి 

కులే కలలగిరి మజీయును. 4&7 

కాకముల ట్రనహ్యములు గా(క కువాదము.లాచరింప నీ 

లోకము లాకులంబులయి లోలతనుండు మనోహర ధ్యనిన్ 

గోకిల పాకముల్ పలుకు కోపునం బల్కుదు రాగమాంతు లా 

పాక మెజుంగలేక( బెడ బాగులం జూచిరి బాహ్యు లందజున్. 48 
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ధరా్యాధర్యాభిషూస వతలు, ఆత్మవృ త్రి (పకారము( దెల్పుకు 

వ. 

| దేవతను బనన్న( గావించిన తతృలము నధికారికి క6నివ్పింప, గలదు; 

ఆ దేవతవేరు మజొక వస్తువ యెందు! (బయోగించెనేని .తచ్చబవాచ్య 

నాకును వేదాంత సుచికిత్సకుల వలన దోషరహితులుగా. గలరు, ఒక 

ముహూర్తంబు సహింపుండని కాలాభిమాన దేవత పల్కిన నస్మితాన 
నంగ ధర్మాధర్మాభిమానదేవతలం జూచిన వారలు (ప్రణమిల్లి యాత్మ 

త్తివకారం బిట్టని విన్న వించి రప్పుడు మాకు సాక్షి యనంత శాఖ 

వ. గ్ల్లిన నిత్యదెవత. ఈ నిత్య దేవత పల్కినపల్కు 

శంకించరాదు; నిరామయ మెనది; మానడకలకిది సాక్షి యగుట స్వభావ 

శిష్టమీ దేవత యాజన్మసిద్ద తత్త ౧జ్ఞానాబ్టి మానస యైనది; వరమార్ధయై 
సమ్మగయై యవ్యభిచారియై యున్న భవత్సాద భక్తి గలుగుటచేత నిత్య 

సుఖం బందియున్నయది;యటువంటిదెవతత్వత్పాదవద్మగాదో దిక్రభ కి 

నుధాంబుధి యందు నుప్పొంగి భవత్స్చొభాగ్యామృత సాగరము సొచ్చి 

యృపాకృతానంత కల్యాణచిత్సు ఖ మనుభవింపుచు నిత్యులనుముక్తులం 

జూచుచు, బమోదించినయదియై బద్ధులను దేవత  శకటాక్షింపని 

చందంబున. దానును నిరీక్షింవక యనాది (తిగుణానాత్మాచ్చాదితాజాన 

చిదృలము వలన దేవ నర తిర్యక్థా] వర [పభేదదేహంబులు వహించిన 

వారలం జూచి కరుణగలిగి వారికీంగా నిట్టనియె : స్వామీ : ఈయాత్మ 
లకు దేవతోద్దేశ విరహిత మైన యీకర్మము హితము విశుద్ధోవదేశాది 

దేశ పాప్రోచితాంగకమె నత్కు_లోచితమైన యీకర్మంబు పాక్ళతంబు 

వైకృతంబునై రెండు తెఅంగులయ్యె నది వర్ణా[శమ వయోవస్థావేశాది 

[పవిభావిక మై తపోదాన పూర్తంబులచే. జేయంబడెనేని (శేయన్నునిచ్చు; 

సుతానుక్షణ ధ్యాంసియెన నేనీన్వన్థి తీక్ష్షణమునందె చోదితమె యుద్దేశ్య 

యైన దేవత "యాయర్థమయ్యెడిది సిద్ధము; తానెజణుంగనియంతమా|త 
ముననె యూ దేవతకు నజ్ఞానంబులేదు ; హవిరావి|గ హణ దేవతా 

వాచకంబులైన కబ్బములచేత జెప్ప(బడిన దేవత జ్ఞానము గలదియై 

తనుం బూజీంచెడివారికొఅకు తత్పూజ భ క్తివనన్నయె కుభమునిచ్చు; 

నజ్జులు తఅచుగా( [బయోగించిన మ్మాతంబున నది వానికి నర్ధంబు 

గాదు; మజి యెమికయన దత్త ్యజ్ఞులెనవారు బోధించిన నెలుంగంబడు; 

నిటువలెం గాకుండెనేని యతి[వసంగంబౌ; నది కయెట్టన: నజ్ఞులైనవారు 
పెక్కు_మాజణు లహంపదము దేహంబునందు( (బయౌగించిన్ యంత 

కటాతించని; 8. నిపిించ; 

యార్థ. | 5. యంము; 9, యెట్ల ౮పే; 
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మాత్రమున దానికి నది యర్థంబుగాదు; మజీయేమి “యన చేతనుం 

డందెయర్థంబు నర్థతతా లోచనచేత నటువలతె  నహంపద వాచ్య 

నిర్ణయ *మటువలెనే తద్దవతా వాచి పదవాక్య నిర్ణయ ముగు 

నిటువలెంగాలా న్ నాత్మానాత్మా సమన వసన. ~ంతరాత్మవై న నీకు. దత్త 
అలానే అనా 

చ్చృతుర్ధ్యంత పదోద్దేశ్యత్వంబు తెలివివడును [శుత్యంతాలోచన చేతన 

తెలిసి యీ యణ్నీం దాది పదోద్దశ్య దేవతాక మఘాభిద ముందట 

క్రియలు వల్కెను; ఎవుండెవ్వని “నుద్దేశించి యెత |ద్దవ్యంబు నిచ్చును 

వా(డు వాని వలన( ద|ద్దవ్యత్యాగ సదృశ ఫలమందు ' నన్యుని వలన 

లేదటన్నను తృర్గనయో వేదవాక్యంబు భూతింబొందింపు చున్నయది 

యని యీ యజ్ఞంబునందు నాయికయెన యుద్దేశ్య దేవత యాగఫల 

[పదయని లిజ్మాదులు ధాత్వర్థ కార్యంబుచేత ' చృఢాన్వయములై 

లోకంబున వేదంబున. బరుసి 'జోధింప 'క్షయములై ముఖ్యార్థ సంకట 

మై నప్ప్పుడముఖ్యవృత్తి చేత న్యార్థ 'వరంబులగును; భావార్థ వశ్య 

కార్యత్వ బోధనంబునందు సంకటి మేమి కాలాంతర ఫల(ప్రావి 

కొక. దేవత పూటయె కల్పింప( బడియెను; తెలియంబడిన వహ్న్యాది 

దేవతలు మాయచేత బంధంబు నొందె నా ఫల|పదానా స్వతర్శాత 

లయ్యె నేని త్వదావేశంబున నా ఫలంబు వినునమర్ధలౌ చున్నయవి; 

యంగవేదియైన పాణిని యజిధాతువును దేవపూజ యందు విధించెను; 

" రాజవూజాఫలంబు రాజుంబలను పీతయెన దేవత యర్థికొఅకు 

న్యపూజాఫల 2మీయంగలదు; రాజపూజచేత( గాలాంతర ఫల|పద మైన 

ధర్మంబు గలదాయని యన, లేదు; జనకాజ్ఞస్యకీయులను రక్షింప 

గలయది యని స్మరించి యా వకారంబున నేకాలాంతరంబున 

దేవుండు స్వసేవియైన యర్ధికొణకు ఫలంబు నిచ్చును; కర్మమె 

ఫల్మపదంబుగా; దట్టు కాకుండినేని యరాజక దేశంబు నందు స్వైరా 

స్రైరవివారులై నవారికి నాస్వైరాస్వైర విహారంబులే దుఃఖకరంబు 
లీవలయు నవి యిచ్చట భూమియందు లేదనియెడు నీ యభి|పా 

యంబు గలదియై వేదాభిమాన దేవత భవత్పూజారూపమైన కర్మ 
' మ్మగంబునం జెప్పెను; కర్మమే ఫల్మపదంబు గాదనియుం బలికెను; 

దేవతయె కర్మఫల |పదగాదనియును బలికెను; వై పరీత్యంబున( గర్మ 

కాండమె దేవత నొకానొక. దిక్కున నా దేవతయె ఫల|వదయని 

చెప్పును; తద్దేవతో క్తమైన వేదాభిమాన దేవతాభి|పాయంబు తండి 

వలన విని శుకుండిట్టనియె. 49 

10. యం. i 1 చి మవు. లై మ్య్యం గలదు. 
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మదిలోన వేదాభిమాన దేవతకు ని 

యాకూత మిట్టుండ నందు ద్విజులు 

వై మనస్యమునంద వచ్చు నేరీతిని 

వేదో క కర్మముల్ వివిధములయి 

యమర విశె౪క వస్తంతరాత్మకుడెన 

విష్ణువునకు, బీతివెలయ( జేయు; 

నాతండె కర్మఫలాదు లీనేర్చువా( 

డనిరి కొందణు; కొంద అతని. గొల్చి 

యలఘుమతులకు నిట్టు కాదనిరి; కొంద 

జాత్మపక్షాను గుణము లౌనట్టి నయము 

లాడి; రొక కొంద అిట్టు కార్యాన్యయంబిె 

యనిరి సిద్ధాన్వయంబు గాదనుచు |బమని. 50 

ఇట్లు లోకానుసారంబున వేదంబునందేని యర్ధం బెవ్వ రెజుంగుదురు? 

వారికి నాగమంబు కేవల సిద్ధమెన దానిని బోధించు ననియెడు 
వాక్యం బెక్కాడిది? 'గామాని యేత్యాది వా క్యేష్ట గవానయ నాదుల 

చేత నన్వితార్ధంబులు బోధించు నీ వాక్యంబు పదంబుల నీలోకంబునం 

గల దిదిగాన వేదంబునందేనియు. గార్యాన్యయంబు బాసి కించిత్తేని 

యన్యపదంబులకు స్వార్థనిష్టత్వంబు లేదనుట నిశ్చయ మందు 

మం|తార్గవాదములకుం బలె నుపనిషత్తులకును గార్యాన్వితార్థ 

నిష్టత్వంబు గాని సార్థ్వెక 13నిష్టత్వంబు లేదు; మత్కార్యంబు 

యాగాదికంబు గాని యపాన్తి గాని యచితంబగు నుపాస్తి బుద్దులకు 
యదార్భత్వనియమ మనియెడు నదియును లేదు; యోషిదగ్నియాడి 

వాక్యవాక శ్టంబులకుంబలె నుపనిషత్తులకు యధా|వతీత సిద్ధార్థ . 

నిష్టత్వమును నియతంబు గాన వేదాంత మీమాంసారంభమును గాక ' 

పోవు నిటుగాన బుధుడు తద్వాక్యంబు. |బమాణంబు చేసి యెవ్వని 

టోధించు సనిట్టని యుండగా దేవత'”యును [దవ్యముంబలె గార్య శేష 

త్యముంబొందునని కార్యమే కామజనంబులకు నిష్టమైన ఫలం బిచ్చు; 

నందు క్షణధ్వంసియైన కార్యంబు కాలాద్యంతర భావియైన ఫలంబు 

నిష్టత్వంబు 14. నిషత్యమున్నునియతంబు 

న్ను 16,. నిట్ల నుండంగా 17. న్ను 
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సీను సమర్థంబుగా దస్థిరంబుగాదు స్థిరంబుగా విధిచేత నిశ్చయింపం 

బడియె నిది మొదలుగా( గల దాని నెవ్వరు పల్కుదురు వారు జైమిని 

మతానుగులు; మతి యేమే యనియును పలుకుదురు వారు జై మిని 

మతస్థులు. ఆ వేద ;పవర్తకుండైన యా జైమినిముని వేదాభిమాన 

దేవతా కూత విపరీతమైన యీ మత మెట్టు చేసెను? వైదిక శఖరుండవై 

నయోతం తీ యవన్యాయతమో భాస్కర సునయో క్యసిధారచే 

సీ సంశయంబు. (దెవ్వం జేయుమని కుమారు.డైన శుకుండు పల్కిన 

1” వశ్న భాషణంబుల; గన్నులు వికసించి వేదాఖిమాన దేవతా కూత 

తత్త్యవేదియైన వ్యానుం డిట్టనియె. 

వత్సా! యీ దురాందృ్భగ్వాది జన్మనిమిత్తంబు నీ వెటింగి 
యును దద్వాక్యంబులకు తుద నయార్థిత్వ |వసిద్ధి కొజుకు నడిగితివి, 
విను; మిటువ లె వాదించు వాదులం బూరాంబునేందు నంది కేశ రుని 

చేత శవింవం బడిన దేవదేషులు భూమియందు. బెక్కు.ం|డు నిర్భా 

గ్యద్విజులై కుమధన్సులై పుట్టి యయధాభిదైక దేశలేశులై తోంచినట్టు 

వేదార్థ నిర్ణయమునందు నింతయనియెడు పరిమితి నివదనంబునందు 
నింతయన్న ఎ0పర్రిమ్సి తిని, కూపకూర్మ సమానాభిమానులై వేదాంత 

సాగరంబుల నసనంఖ్యియంబుల (గా నెఖుంగక దేవమాయామోహితులై 

తలంచిరి; సమస్త వేదంబులును గార్యపర మె కావలయునని తన్న 

" యంబునం బలికి వేదంబునందును బదవాచ్యబుద్ధిలోక వ్యుత్చత్రి 

మూలమైనదియె; కార్యానన్సి త సిద్ధార్థ విషయమై లోకంబునందు( 

బద నంగతి లేదు. మజియేమిి'యనః కార్యానితంబై న కార్యమునం 
దేరి జాద్యన్యతమాభిధ యగు నటుగాన మంృతార్థ వాదరబులకును 

గార్యాన్నీ తార్భత యనియెడు హైతువువలన సమస్త వెదంబులును 

గార్యవరంబు; శయన్సును గార్యపర మె / పతితాత్సర్య. గోచరమైన 
టూ 

(శేయన్సు దానికంటె మజియొకటికాదు; కామా? సర్థంబు నందును 

+" గార్యాన్న మై మెన సంరాది సంజ్ఞత ఫలమెద్ది గలదది యానువంగిక ఫ ఫల; 
వు టె 

మిష్టమైన దాని నిచ్చుచున్న (వభువైన రాజుంబతె మాకు. గార్యమే 

[పథానంబు; [దవ్యంబుబలే/ గార్యంబు గూర్చి దేవతలు పధానం 

బులుగారు; వారలకు భోక్సతం మును యాగ (వనన్నత్వమును యాగ 
అవకు చీ 

ఫలదాయకత్వముోను వేద నివెదదూషకులు చెప్పుదు; రింత్రియెకాదు 

18. 

20. 

వీ2, 

'యేుమేయనియున్ను; 19. పశ్నభావణంబులు; 

పరిమితినిన్ని;- 21. యంేను; 
నః . “28. మృ? వశ. మన్ను; 

N-26x an 
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చిద 

పప్హతంబై న చత్యకంబుగాని. యనుమానంబుగాని లేదు; శుతికి( 

గార్యానన్విత సిద్ధార్ధంబునందు. [బామాణ్యంబులే దిది గనుక సర్వే 

శ్వరునియందు “నేమీయును [బమాణంబుగా దనిరి; వేదాద్యభాగ 

తాత్సర్యన్యాయ నూచకుండై న జై మినిముని యభిపాయంబు నెజుం 

గని దుర్చుద్దులు నంది కెళ?ర శాపాను రూపకేవల కర్ములై 8; వారల్ప 

బుద్దులెన [బాహ్మణులును వారిని వై దికులంగా( దలంచి [పతిపదంబున 

నంధలగ్నాంగులుంబలె నవలంబించి కర్మలగ్నులగుదురు; వు[తా! 

వారి బుద్ధిమాంద్యంబు( దెలిసి దేవతలు యాత యామంబులగు 

కర్మంబులు చేసి దుఃఖపడుచున్న వారికిట్టని దుఃఖమందుదు రగ 

జన్ములై న యీద్విజులకు బుద్ధిమాంద్య మయ్యె; నాశ్చర్యం బెవ్వరు 

వేదకృత్స్న తాత్పర్యంబునందే తలంచిరి, కార్యమా[త వరత్వ 

మయ్యెనెని కృతికి నెట్టు సమ్మతమై సిద్ధించెడిని ? వయోజన పదార్థావ 
బోధకత్వంబు పతికి సమ్మతంబు “విచారించుచుండ నుఖమే లోక 

ములయుదు, బురువ్న షార్థమై సమ్మతమగు దుఃఖహాని యయ్యెనేని 

జనులచేతం దనయంతనె యంగీకరింప( బడదు; దుఃఖానువృ త్రి 

యందు దుఃఖం బనుభవింవ నిష్టంబుగాని యది యని తనయంతనేె 

దుఃఖహాని పురుషార్గంబు గాదు. ోనుఖమైన తనయంతనె వురుషార్థమై 

తగు; నీ [పకారంబునను సుఖపురుషులచేతం బార్జింవంబడునని 

దానికి( బురుషార్థత్యంబు యు కంబు; ఇతరంబునకై నచో లేదు. 

దానికి( బారంవర్యేంబు చేతగాని సాతాత్తు గాని వురుషార్థిత్వ మాచే 

శిత మని పురుషార్థ మగుటచేత మితమని యుండగా నిటువలె( 

బారంపర్యముచేత ( గాని సాక్షాత్తు గాని వురుషార్థమై సమ్మతంబు గాసి 

యా కార్యంబు తనంతటనే పురుషార్థ మెట్టగు? ఎవ్వరికి( గేవల 

కర్మమే (శ్రేయం 27ర్చ్రన్సన్సు; నుఖంబును [శేయంబుగాదు; "తద్దేతువును 

కేయంబుగాదు; దుఃఖవిలయంబును కేయంబు గాదు. వారు దుర్భగు 

లెవ్వరికి సర్వ్యుకార్యంబులు న శేయః [పతిపాదకత్వ సుఖ [బ్రహ్మ 

[పన క్తి కొజకగును వారలె నుభగులు బుధులు; ఏమి చేయుదుము; 

పర|బహ్మంబై న విష్ణు వెవురికిం [బసన్నుండగుచున్నవా' డా పాణి 

విశేషంబులు దయచేతను బుద్ధు లెవ్వరు తన్నిర్తే తుక కారుణ్య విష 

యలు గాని వారికి బుద్దులు "స్పురింపవు: లోకములు న్నెలుంగరు. 
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వేదార్థంోబయిన మిక్కిలియు న్నెజుంగరు; సర్వ శబ్దంబులకును 

లోకంబులయందు( గార్యాన్వితార్ధత గల దాలిజాదికంబునకు లౌకి 

కంబునందు( గార్యాన్వితార్థత్వంబు లేదు గాని లౌకికమైన *“గామాన' 

యేతి వాక్యంబునం దానయము కార్యంబుగా దావద మేమిటిచేత( 

గార్యాన్వితార్థ మయ్యెడి, నెకవాక్యంబు నందు. గార్యద్వయంబు 

లేదే _ కార్యద్వయంబు చేత నా వదంబులకు నన్యోన్యాన్వయం 

బయ్యెడి; తత్పదంబులకును గార్యాన్వితార్థత యయ్యెడిని; కార్య 

పదంబున కంటె నన్యపదంబు సమస్థలంబుల యందును గార్యాన్వి 

తార్థత్వంబు విడువదనియును బకారేంబుగాక యుండం ”జూచుటం 

బట్టుండియను నియమంబు లేదుః లిజోలో ర్త వ్యావృతమయోగులై న 

పదంబుల కే వాక్యత్వ మనియును నియమంబులే దన్యములైన 

పదంబులకును వాక్యత్వము చూచినారము గనుక 'కింతేస్తే వేద 

విద్యతి' యనియెడునది పశ్న వాక్యంబు; తదుత్తర వాక్యమయ్యెనేని 

“'యస్తేవమెవేతి' యనియడునది యీ (పశ్నితర వాక్యంబులకు 

లిజాద్యన్వయం బెక్క_డిది? వక్తల యందు భూతవాక్యంబుల యందు 

సిద్ధివ్యుత్స త్తి విషయమై యుపాయంబులు గలుగుచు నుండ(గాను, 

బరులచేత నేమి యాకాంతాద్యనుబంధంబుగల తిజ్బుబంత కదంబకము 

వాక్యవ్యవహారంబునకు నంగమై యుండునది; లోకవేదంబులయందు 

భూతవర మాన భవిష్య(త్ప్సత్యయ సమభినై ష్య ద్విజయ వ్యాహృతుల 

యందునేని లిజాద్యన్యతమముతోడం బదంబులకు నవ్యగన్యయంబు 

లేదే! యన్వయముచేత నావాక్యంబులు కార్యార్థంబులు సాక్షాత్తున 

నయ్యెడిది; భూతవాక్యంబుల యందును లిడాద్యన్యయ మెటుగాన 

సర్వువాక్యంబులును భూతార్థంబులుగా నిశ్చృయింప( బడుచుండ 

లోకంబులందును వేదంబులందును భూత వాక్యంబులకు సిద్ధి కి౦నిష్ట 

యగును; లిజాద్యన్విత వాక్యంబులచే( గార్యార్థ 81నిష్టత యగు నిట్రని 

యోగ్యాన్వితంబులై న వాక్యంబు లందు నాద్యంబై న సంగతి నం|గహం 

బా సర్వ వాక్యంబులందు గార్యత్వం బుద్దిష్ట్రపవర్తి రిక యెనదిగా 

దిష్ట సాధనతా బుద్ధికిం తత్చవర్త న హేతుత్వంబు సమ్మతంబు; కృతి 

యోగ్యోష్ట హేతుత్వబుద్ధియె యుభయ నమ్మతంబు; కార్యబుద్ధికిియై 
నచో( ద్యాజ్య; ముభయనమ్మ తముగా దిదిగాన సర్వవాక్యంబులును 

గార్యార్థంబులే యనియెడు నది యు క్రంబుగాదు; వ్యుత్ప త్తియ నటు 

బయిశతే. 29. జూచుటం బట్లుండిన్ని . 
లి 

నిష. 81. నిష్టత- శ్రీల, యెకశే. 
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వలెనే; ఆ వ్యుత్స్ప తి టోకవేద భేదంబులచేత దింవిధంబై యుండు 

నా రెంటిలోన మొదలి లౌకిక వ్యుత్పత్తి [ప్రత్యక్ష భఖేదంబుచేత నిష్పన్న 

మైన యది; యన్యంబై న యీ వైదిక వ్యుత్పత్తి యాగమంబుచేత 
నైనయది; ఆ మూక బాలకులు జన్మంబు మొదలుకొని నయనములు 

దెజచి (పతి దివసంబు నందును దృశ్యములు చూచుచు నున్నవారలై 

కార్యంబునందు స్వపర వె షమ్యంబు దెలిసి తలిదండులం జూచి 

దైవ వశంబునం |బథమవాసన గలవారలై యంతదాత యనియు నంబి 

యనియు దన్నామంబులం బల్కుదురు. సత్సంజ్ఞా సంజ్ఞా నంబంధ 

జ్ఞాన జిజ్ఞానులై న న్వకీయులచేత వ ర్చి తండి యేండీ' యనియు “పీ 

కీల్రియేదో యనియు నడుగంబడిన నా బాలకు లా తం|డినిం దల్లిని( 

దర్దనిచేత నిరూపించి తాతాంబేత్యాది శబ్రములకు నా వాక్యంబునందు( 

గార్యాన్వితార్థ గలదా? వారికిం [బథమ శబ్రమగుటం జేసి మున్ను 

గార్య వదాన్యయము లేదు; ముందజను 'దత్కాలంబు నందును 

దావన్మాతపదోొ క్రిం బట్టుండి లేదంతకంచె ముందటి కాలంబుల 

యందును యాహియహి యనియెడి భాషణము వూర్యకాలిక వాక్య 

కార్యాన్యయావహమై వ్యా ప్తమె యున్న యదియుం గాదు; సమస్త 

[పవర్తనంబుల యందును గార్యతావగతివలననే హేతుత్వ మని 

పలుక మదిగాన వ్యాహార నంభమ మనియును గార్యాన్వయ 

మితంబునందును ద్యశబ్దార్థ సంగమ బుద్ధి ప్రాగ్భవీయాత్మ పుణ్యాను 

రూపకాల సమిద్ధ శక్తిగల సంజ్ఞ సంజ్ఞాన్వయోల్టేఖి [పథమ జ్ఞాన 

హేతువైన సవికల్పక నంజ్ఞితమైన (ప్రత్య జీంబుచేతం జేయంబడినయది; 

నిఘంటు (వముఖంబులై న 'యుపాయంబులచేతను గార్యాన్వయంబు 

విడిచి వీనికిని వినామంబు లగుచున్నయవి యని బోధించువారి చేత 
వాక్కులకు సిద్ధ బోధకత్వంబు [పవ ర్తించునని మనుష్యులకు 3రరాధ 

యంతీతి వాం సాహ్ని (2) ఛందాంసి ఇత్యాది వై దికంబులైన నిర్వ 

చనంబులచేత సిద్ధమ్మాతాన్వయ బుద్ధి వాక్కులకు నయ్యెడునది గాన. 

బద మొకానొక యెడం గార్యానన్వితంబై న యర్థంబును జెప్పు నొకా 

నొకయిడం గార్యయుక్తార్థంబునుం జెప్పుమని నిర్ణయంబు "సేయుట 

యు క్త మిది గాన మం|తార్ధ వాదంబులకును గార్యాన్వయంబు విడిచి 

యే స్థలంబునందుం దమలో( దమకు నన్వయంబు దృష్టమైనయది 

యదియందు. గార్యంబునందును |బమాణత యంగీకరింపం బడిన 

యది. స్వర్గాదికంబునందు. బదార్థములకు సార్థ “నిష్టత మానాంతర 

4. 

నిష్టత. 

“బాధయంతీతి సాహ్నిఛందా'” నిత్యాది. 
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|పావ్రిబాధ రహితమైన యది యర్థయుక్త మౌటచేత నేవిధులకు వారి 
చెత శుత మైన యర్థముగల వాక్యమునందును [బమాణతా శంక 

పోగొట్టి దదియును నీ [పకారంబునను [బమాణోపనిషత్తులకును 

వారలచేత నందుచేతనే [వమాణత్వశంక పోంగొట్టంబడియె, నను 

నయంబున మానమదిగా సనువనిషన్మి మాంసారంభ సం|భమంబును 

న్యాయమైనయది యా (పత్యషానుమానంబులు విశ్వచిదచిద్వసు 

నాయకునియందుం 'బమాణంబులుగా వానాయకుని యందు సమీచీన 

న్యాయోప బృంహితంబులైన వేదాంతంబులే [ప్రమాణంబు అదిగాన 

యాశ్చర్య శక్కికుండైన యాస్వామి సర్వవేదాంత రాత్మాధిష్టితంబు 
లైన మఖంబులచేతను బీతుండై. తత్సల మచ్చుటకై సమర్థండు; 

జై మినియందు జై నవీరులయందు మొదలి సత్పురుషులకు విశ్వాసంబు 

పుట్టింవుచున్న వా(డై యతివాదంబుచేతం గరై త్రిక పాధాన్యాది 

కంబును సూచించె నదిగానం దదతి వాతోద్దత 'శ్రద్దాజడమతులై 

తత్కార్యము తనయంతనె (ప్రధాన మని తలంతురు; పు[తా!ః వారలు 

పూర్ణ దుళ్ళాపతాప జ్వర వికారులై పలావించుచున్న వారలం జూచి 

సత్పురుషుల్లై న వారలు తద్వాక్యంబు లాచరింపరు; సాంగంబులై 

సరహనస్యంబులై న వేదంబులు చదివి వ్యుత్పత్తి లేశజనిత తద్వేదార్థ 

వివేక రేఖలు గలవారై. తద్చోధ శోధన నయములను గురుముఖంబులి 

వలనం దెలిసి యశేష మూ ర్తియెన సామిని సుగమార్ధంబుగా 

నెటుంగంగలరు. | 51 

హరిపాదాబ్ది యుగంబు గొల్చి సరహస్యాసేష వెదన్సుర 
త్పురుషోత్తంన నిజాశయం బెజి(గ౧ యుద్చోధామృతాస్వాదులై. 

వరమోత్కృష్టులం జేసి తత్పదరజః పట్టాభి షేకంబుతో 
దురసంతామరు లెన్నడుండెదరొ సాధుల్మెచ్చ వీతార్థులై . ర్లి 

అని యీ రీతి దయాళు దివ్య నివహాత్యంతై క శోచ్య కియా 

ఘన దుర్చోధ వివిష్ట చిత్తుల వృధాగర్వాంధులన్ వేదవి 

త నిరోధార్థక రాత్ములం గని విసితత్వంబునన్ మొక్క_మ 

న్నన సీక్షించి [పాయంబు వల్క_6దగదెన్నన్ నజ్జనుం డెన్న(డున్, 5లి 

షడ్లుజిశ్యర్యాది సంపన్న వేదవే 

దాంత తాత్పర్య విద్యాపయోధి 

[ప్రబల కుదృష్టై దుర్వాక్య సంజాతమౌ 

మ్మద్భాంతి యణ(౧ సేమంబు గంటె 
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వెలయ ధర్మాధర్మ విద్యాఖిమానదె 

వతల విజ్ఞాపనం బతులశ కి, 

ననకాదులు. వినంగ శౌరి యాలించియే 

దునియె నాసనకాది యతుల మజియు 

నాకృపానిధి సౌందర్య మవుడు గనిన 
వారి నేమని మన్నించి వాసి కెక్క_( 

దత్త్వ విజ్ఞాన లిలానిధాన మూర్తి 

యన్ని యును మాకు నెజి(గింపు మాదరమున, 

అని నుతు(డు పల్కు నాతని 

భునబుది వ నరాత్మ తత్త ప్రక లితజ్ఞానా 
ధ్. 

భినవ సుధాద్యభిముఖయె 

కని మనియె నటంచు మౌని కర(గుచు ననియెన్. 

పతక: నేండు నీబుద్ధి యేమనిన ను 

తింపుదు నీవె సాత్వికుండ 'వాకు 

దృష్టివాక్యోద్దూత త్మివవిఘ్నంబు ల 

న్నియు నొంచి సత్క_ధానియతి గనియె 

నెవ్వరియందు( బరేశు కృపాసింధు 

వమలయై [ప్రవహించు నట్టి ఘనులు 

సకలాంతరాయముల్ శ క్రి మీటి “తరించి 

తత్క..థా సుధ. (గోలం దలంతు రాత్మ 

నచ్యుతునకు( బియంబై న యట్టి కర్మ. 

మచ్యుతా వియమైన యట్టి కర్మ. 

మమరు ధర్మంబు నాయధర్మము నటంచు 

మెర దెల్పుచు( దచ్చృతిస్మృతులు వలె... 

శ సంబులే న|వశ స్తంబు లేని ధ 

ర్మా ధర్మములు సేయునంతలో (శు 

తిన్మృత్యుభయ సముద్దీవిత న్వర్శదు . 

ర్షతి మర్త్య రూపలోకములు గాంచి . 
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తదధీశ్వరాజ్ఞా వితస్థితి సుఖ దుఃఖ 

ములు రెండు చెందుదు రలఘు శక్తి 

కిర్ ప్రబలి ధర్మాధర్మ బహుళ దానాధికా 

రుల్మపభువులం జాల బోదినేని 

యాత్మసంకల్పమున నీయదార్థములు ఘ 

టించ నెల్హవ్పుడును నియమించు ధర్మ 
దేవతయు నాయధర్మాధి దేవతయును 
భగవ దిచ్చాను వృత్తి నంపత్తి కతన. వ్ర 

ధర్మాధర్మాభిమాన దేవతలు [శుతిపారగులచేత నిట్టని పలుకంబడి 

యెనుు వేదపురుషాభి| పాయ సందర్శన మగు త ద్విజ్ఞా పనంబు తెలియ 

నవధరించి నవ్వుచు ద్విజుల( జూచి భగవంతుం డిట్టనియె. 58 

శౌరి సనకాదులకు కర్మకాండాది విషయంబు లెజింగించుట- 

క, జిజ్ఞానువులై మీరలు 
(పాజ్ఞులు నన్నడుగ( జూచు పద్ధతి దోణెన్ 

జిజ్ఞాస వొడమ(జేయును 

సుజ్ఞాన మె మృత్రసాదకోభన లీలన్. 59 

ఆద 
[బహ్మవిదు త్తంసులు స 

[దృాహ్మణ సత్తములు వూర్ణభగవద్భక్తుల్ 

[బహ్మం బిట్టాడిన విని 

జిహ్మేతకులై యడిగిరి చేతోగతులన్. 60 

నరో త్తమ హరి స్వాఖిల 

నర్వాత్మానాత్మ వస్తు నంధాయక! నిన్ 

సర్వము నడిగెద మివుడో - 

నర్వేశ్వర: సీదు కరుణ సాధ్యన ముడుగన్. 61 

సేయు(డిది సేయకుండిది 

పాయక మును గర్మకాండ వరిచిత విధుల 

త్యాయతి( బల్క_(గ "సేయం 

జేయక యుండన్ నమర్థశీలురె మనుజుల్ . 62 

శీర్. (పబలి ధర్మాధర్మ _చానాధికారుల —_ 
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అనీశ్వరాత్ములై కర్మములందు స్వతం[ తులు గాని వారికి( గర్హ్భృత్వు 

మెక్కడిది? పాణిని “'“న్వతం[తః కరా యనండు గాన. 68 

ఫలము కర్తృగామి పరికింప ననుచు మీ 
మాంసకులు వచింతు రఖిలకర్మ 

ఫలమ కర్తలగుచు. బర(గిన నరులకు 

నన్వయించునే నిరంతరంబు. 64 

వెలయ(గ నఫలాన్యయులకు( 

గలుగునె కర్మాథికార కల్పన కర్మం 

బుల నై శర్యము( గాంచుట 

పొలుపుగ నధికార మనిరి బుధవరు లెల్లన్. 65 

అందు ననమర్థు అగుదురు నరులు రో 

గాది వీడితు లసమర్థు లందు 

విధి చెప్ప(బడదు భావింప వారికి నధి 

కారంబు లేదు లోకమున. గొంద 

అితిసింహబలులు కొమామయార్ధితు అతి 

కామార్థితులు విధిక్షములు వారు 

నతతరజః కోధజ వికార వశమున 

నిరష్మత పాత్ములు నిర్ణయులును 

నీచ వృత్తులు నగుచు వినిశ్చితంబు 

86గా నిషిద్ధ క్రియల్ సేయ బూనువారి 

క త్రిగుణ కాననా వచ్చిన్న ధీబలాతి 

కామకోగుల నియమించగా6 దరంబె? 66 

దేవా! స్మృతి సహిత వేదమత్వదాజ్ఞ యని వింటిమి (భాంతుల 

నాజ్ఞావించు స్వామి యట్టి వివేక వంతుండగు. . 67 

“ఆతి చ్మితార్థము లౌ శృతిన సతులు, మాయాజ్ఞల్ తదుల్టంఘన 

స్థిత మ్మ ద్రోహి మటంచు నాడితిరి లక్ష్మీ నాథ! త దోవాదు 

ర్మతులందెల్పుచు మిజినం దెగుచు నమ్యగ్భ కి కియె నిల్చు ను 

[వతుండా ? స్వామియు నెన్నిచందములు వి, (భాంతుండు గాకుండునే 2 68 

విరి. 

87. 

గానిషిద్ధకియలే సేయం బూగు( 

స్వా|తిగుణ కానాద్యచ ఛా ఇధిబలాతి 
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తే.గీ. అబుధు లసమర్జులు ననర్గులెన వారు 

నిందు నధికార యోగ్యత నంద( గలరె? 

యనుచు మామానసములు మోహంబురాశి 

శికమగ్న ము లగుచునున్స వి మజియు మజియు. 

క, హరి సతంసతం వేదివి 

వరమ దయానిధివి మోహబంధాంతరనం 

హరణక కారణం బగు 

వర విజ్ఞానంబు దెలుపు వాత్సల్యమునన్, 

వ. ఈ యనుయోగావరాధంబు నహింవవే యని విన్నవించిన 

దుల తత * జుదికి మెచి యిటని యానతి యిచ్చి నప్పుడు. 
ధి (A) 0 _ వావాానీ మ 

సీ వెరవకుండీ యోగివిభులార! కిమీరలు 

త్తములు మీ కెతింగింతు దయ. దలిర్చ 

స్వాధీనమగు విశ్వమంతయు నదిగాన 

నరుల బోధించెద(ం బరమ నియతి 

దీవించు నాదు శుతిన్మృతి శక్తి గొం 
దబు |పవ ర్రింప( గొందణు నివృత్తి 

యంద త త్పాగ్భవీయానేక కర్మాను 

ఓ0రూవ పురాణాదు లేవు మావ 

తే.గీ. ధరణి మద్దత్తమైన స్వాతం[త్య శ క్రి 
గై మ 

తత్క్భృతార్థ ఫలావహత్యము వహించు. 

సత్యసంకల్పత నదా [పళ న్త మగుచు 

క. అరణి గతానల శ క్రి 
స్ఫురణంబును జోల బద్ధ వురుమల శ్లోకి 

స్పురణము |వకాశ మందదు 

పరి వూక్ట్ణజ్ఞా నమహిమ బద్ధం బగుటన్. 
ఖల ఆం తట లు వని... అ జజననే కాల అమాజవతా 

లేర. మోము లగుచున్న యవి 

89 మీరు బుషిస; 
40. రూప తత్వఫురాణాదు లేపుచూప 

69 

73 



తే.గీ. 

తే. గీ. 

నారదీయ పురాణము 

సత్వ గుణము రజోగుణ స్థగిత మైన, 

వెరసి లోభాది నంజిత సృహ జనించు 
(sy 

సత్త గుణము తమోగుణ స్థగిత మైన, 

బృథివి మోహాజ్ఞతాధిక స్పృహజనించు. 

రజత కు క్రి నయార్థ విభాంతి మోహ 

మనిరి యఖిలార్ధ వేదులౌనట్టి నూరు 

లది యెజు(గకున్కా నజ్ఞాన మనిరి కొంద 

రాగమాంత విశారదులైన ఘనులు. 

411 

7& 

75 

సమస్తాత్మలకును జ్ఞానళ క్తిచేతనే వివిధ [కియలు నగు నజ్జులకు( 

గాలకర్మ మాయాశక్తి సాపేక్షయైన నిజళ క్తిచేత నుఖాది |పాప్తిహేతు 

నర్వ|క్రియలు నగును; మజియు నాకును నాదానులై న నిత్యముక్తులకును 

కేవలధీ శక్తుల చేత గాలకర్మ మాయా శ' కన పేక్షా క్రియలగును. 76 

జగతి సర్వాత్మలకు జ్ఞానశ క్తి తత్స 

భావసిదంబు దానిచే. (బబలి యుండు 

కర్త 41లెల్లరు సత్యనంక ల్పు లనంగ 

నియతి దర్శి-0వ నిది శాస్త్ర నిర్ణయంబు. 

= విశ్వ సృమష్షి స్థితిలయాది వివిధ కర్మ 

ములకు స్వాతంత్య మగునెట్ట మొదల శేషి 

నైన నా కిట్ట శేష వృత్త్యంతరముల 

నాత్మలకు నైన స్వాతంత్ర్య మమరి యుండు. 

అవిగాన మజి నియమ్యత నున్నయట్టి యా 

త్మల నన్నిటిని సదామ్నాయ శక్తి 

బోధింతు ననయంబు పొందదు తత్తదా 

త్మహిత (ప్రధాన సమర్థ నిత్య 

నై మి త్తికాదులు నడిపెడిచో నిత్య 
కర్మంబు నిజశకి, గలుగు కొలది 

జేయ(గా( దగు శా స్ర్రశిష్టాచరణములు 

గలవశక్యాత్ము (డై. కర్మ లెల్ల( 

అలానా కా 

లెల ను. 
cn 

గ 
క్ 

77 

78 
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దత్సమర్ధుండు వలె. బూన( దగదు కర్మ 

నిష్కతికినై సమర్థత నిర్ణయించి 

రార్యు లాకామ్య కర్మంబు లట్ట శక్తి 

ఉకగ్గాద్రు ధర్మోదయము తనకడ్డవడును. 79 

కామ్యక ర్మ నుకరంబుగా వేదంబు లుపాయంబు కామ పేరిత చేత 

నుల _ కెజి(గించునది; ఆత్మ |పామాణ్య జ్ఞాపనారంబుకొటికె 

యట్టు గాకున్న( గాముకుండు వేద పామాణ్యండు విశ్వసింపండు; 

భాంతాజ్ఞావనము నందు నియంతకు నవివేకత్వంబు లేదు; భాంతుండె 

కూపంబునం బడియెడు వానిం బడవలదని నియోగింతురు బుధులు 

వారి భర్చింతురు; దయలేని వారలా వారు? విన నెజుంగ కించి త్రెవ్యరు 

సమర్థులు? [థాంతులైనంగాని వారి నుద్దేశించి శుభాశుభంబులయందు 

విధినీషేధంబులు వోధింపందగు; చేయండు సేయవలదను మాటలు 

వినియుక్త వృత్తులగుదు రెవ్య రతి[భాంతమకతులై కామరోగులై 

యుం|దు; వారు కూరభై షజ్యంబులచేతనుంబలె దండనంబుల చేత 

వి|భాంతిం బొందకయుం డెవంరు నన్నిపిత విషారూచ్యాద్యతి 

వృ ద్దులయందు శిరఃపాదాదవిదాహంబు సేయుదురు వారు [థాంతు 

లాయనయు లాయదిగానయనాద్యచిదాచ్చన్న బుద్దులె [భమంబు 

నొందువార లకు న్నాజ్ఞావనాదులు సేయు (పభుండనే న నాకు నీతి 

యెక్క_డిది? మజీయు నెవ్వరు న సాన్యతం|తతను మచ్చక్స్యా చేక్షయెన 

దాని ననవేక్షంబుగా( దలంతురు వారు స్వన్వక ర్మ బద్దులె యుండి 

రెవ్వరా స్వతంత్రత మత్స్య క్త క్త వెక్షంగా( దలంతురు హరు స్వకర్మామ 

లాత్ములె "భవబంధంబులం బాయుదురు. 50 

త్వరతో ననాద్య చిదృంధంబు విడిపించి 

జనుల నిల్పంగ నాకు శక్తి గలిగి 

యుండినయెని తదూర్జిత స్పృహ యాద 

రింపుదు వాత్సల్యమింపు మెజియ' 

దత్త దాత్మ విషయో ద్యన్మ హేచ్చాను సా 

రమున మెల్డనె భవారంభ మణి 

మత్పదంబున వారి మన్నించి వెలయింతు 

నతి మహోదారుండ నైన యెను 

శకి. గాదు ధర్మ్మోదయము తన కడ్డవడ ( దగును 
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కామి తార్ధ కి4 ప్రదాన దీశావతమున 

నర్థులకు, బరిణామహితార్థ మిచ్చు 

నట్ట యొనంగ( దలంచనేన పరిణామ 

హితము యోగీందులార మీ రెతి(గి కొందు. 81 

పరిణామహిత మనంగా 

నరయ(గ భవనాశ హేతు వగు నెన్నిక6(గా. 

బరిణామాహిత మన.(గా. 

బరగున్ భవబంధ కృత్యపద కారణమై. ర్ల 

ఇట్టు నాకు స్వాధీన విశ్వత్వ ముపనిషత్తులు పలికె నట్టనే నాకు( 

గర్మకాండంబును సావకాశం బయ్యె నిందునకు నందేహంబు *4లేశం 

బును లేదు; నన్ను నెవ్వి యకుగవలయు రహస్యం బడిగెద రది 

యెజింగింతు వినుండు. 88 

హరి వేదూక్తి ననాద్యజావృత నిజాత్యంత [ప్రబోధ (ప్రభా 

పర మాజ్ఞాజు జనాంతరాత్మయయి సం|భాంతాత్ము లన్ సద్విష 

గరు డాయ్యుశ్శుతి శక్తి రుగ్మెంబలె [బాక్కుర్మ్కోచిత [ప్యకియా 

గరిమందా నియమించుటం గొలువ(గా( గాంక్షింతురయ్యు త్తముల్ , 84 

ఘనత నిట్టు కర్మకాండాగమాంత వా 

[గూప వేద హృదయ రూప మెజు(గు 

భవ్యులకును గర్మఫలము లొనంగునా 

యందు బుట్టు భవము లడ(చయు( దల(వు. 85 

హరి గరుణించి యిట్టు తమకానతి యిచ్చిన వీతమోహులై 

పరువడి (మొక్కి |మొక్కి_ బహుభావములంగొని యాడియాడి హృ 

త్పరిగత సంశయం బుడిగి |పాంజలులై యతిలోక శేఖరో 

తరు లతిశోకశీలు. డగు తత్పర మేళ్యరు( గాంచి రంతటన్. ' 66 

ఇట్టని వినుతించిరి. ర్ 

48. 

44. 

(పథాన, 

'వేదంబును. 
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దేవ దేవః! స్వామి! దివ్య విజ్ఞాన్మప 

దాన దక్ష: యాత్మదాన ధుర్యు 

నీదు ధామ మెట్లు నేమెటు |బహ్మోది 
(ఆత) య 

దుర్హభంబు మాకు దొజుకు చెట్టు 2 రర 

స్వామి : యకించనులము మీ 

శ్రీమత్సాదాంబు జములు సేవించి మహో 

ద్దామజ్ఞాన సుధాద్దిన్ 

సేమంబున నీదుకరుణ( జెందితి మెట్టున్. 69 

మనోవ్యథ తీజెను; దుర్దగరంబువలె నున్నయది యొకటి (బహ్మాండో 

దరవర్తులైన ధీరులు యుషవ్మద్విరోధులైన యనురులచే బాధనొంది 
వ ర్రించిరి; తత్సాధు [దోహంబువలన వారికి నప్పుడే ఘోరయాతన 

లెటువంటివిగా. గలవో వారి నెవ్వ(డు రక్షించు భవద్దర్శనానంద 

" సాగరంబున మునింగి యింత కాలంబు మజచితిమి; ముందర మర 

మేమోభవ పయోధి మునింగి తెప్పలెక యున్న మమ్ముంగావు; (పనన్న 

పారిజాత: నీవు దక్క నెవ్వరని విన్నవించిన, [బసన్నాన్యుండై 

సనకాదులతో భగవంతుం డిట్టనియె. 90 

శౌరి సనకాదులకు మోకపా ప్రి విధానం బెజీింగించుట 

సీ. 

తే.గీ. 

యోగీందులార! మీ రుత్తముల్ వినుడు మ 
దాత్మగతంబై న యాదురాభి 

మామకులైన మీ మాననంబుల. [బతి 

బింబించి కాన్సించె( బెద్దయగుచు 

నల మామక జనంబు లంతయు నేనును 

. ద్రాప్తకాలమ్ము స్వభావముననె 

యైన లోకానుగహార్థత నన్యుండా 
దుఃఖంబుచే నతి దుఃఖ మంది 

యుండుటలు వూర్ణకాముల కుచిత వృత్తి 

యార్తులగు వారి( జూచి తారార్తులైత 

శశ్దా ర్రి మాన్స( దలంచెద రట్టు గాన 

*8మోహతాపంబులకు నింక మోడ్పు గలదె ! 91 

4ర్, 

46, 

దారి మాగ్చు చలంతు రట్లుగాన 

మూవోాశాపముల కింతమేరకల డె [| 



తే.గీ. 

తే.గీ, 
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దుర్జ నాజ్ఞానతమ ముఖోద్భూత శక్తి 

యెన సుజ్ఞాన భానునిచే నడంచి 

నిల్చెద మహాత్ములార సునిళ్చితాత్ము 

ఉల మనోవ్యథ నొందకు: డనఘులార! 

ఏ మూథ్లులు నిగమైక | 

(పామాణ్యము విశ్వసించి 48పాటింపరు నే 

నా మూఢుల( దెల్పెద న 

న్నామై( [బత్యక్షమున; దదనుమానమునన్ . 

“అఖిల వెదాంత వేద్య విశ్వాత్మ శీల 

మైన మత్సత్వ విజ్ఞాన మనురులకు జ 

నింప జేసెద మన్మనో న్నిద శక్తి 

ఘనతరంబై న సంసృతి |కమమునందు. 

వ 

ఏ సంక ల్పంబుల నే 

జేసినను ఫలానుమేయ సిద్ధంబులు ప 

ద్మానన ముఖ్యుల కనువమ 
be 

సంపన్నులకు నైన! దెలియఃగ వశమే! 

ఇట్టి నా సంకల్ప మెజటు(గక యున్న సా 

ర్వజ్ఞ భంగము గాదు వనజ' సంభ 

వాదుల క్కె(గంగ నలవికానిది యెజుం 

గక యున్న నజ్ఞత గా దెజుంగ 

వచ్చినయది బుర్ధివలన నెబుంగక 

యున్నచో నజ్ఞత యొగి నశక్య 

మయిన కార్యము సేయ(గను శకు(డు గాని 

యత(డు దక్షుడు గాండె యరసి చూడ 

న fen] 

47. 

48. 

49. 

లె మనోవ్యధ 

పాటించరు. 

అఖిల వేచాంత వేద్య విశ్వాతై క లీల “= 

415 

రిని 

98 

94 

రి 
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50 మునుపు గలుగు ఘటమునట్ట వెనుక(6 గలుగు 

నది యకార్యంబ కార్యంబు ననగ బాగ 

భావకా[పతియోగియె వర(గి యుండు 

నర్ధ శాస్త్ర పరిహిత లరసిచూడ. 

ఎ(దక్ళ- నితరుల కెజు(గంగ రాకుండ( 

జేసితినేనె విచితమైన 

మామక సంకల్ప మహిమ తద్భక్తి మై 

మత్త త్త్వధీనుధా మధురర సము 

అసురుల [గోలింతు నతిరోగ శిశువుల. 

జక్కె_.ర యనుచు నౌషధము( దల్లి 

(దావించు నట్టు త త్వ్వజ్ఞాన 51ముదయింప 

బోధించునట్టి దుర్చోధమతుల 

నబ్ద్బజాండాంతరావాన మపనయించి 

యిచ్చటనె యుండు. డీమేరలెనని జగము 

వెలయ. జేసిన దనిక తద్విధము మీకు 
నాదరంబున నెతీ(గింతు ననఘులార। 

_అలసుజ్ఞానులు నాకు నిష్టతము లత్యంతంబు మీరట్టివా 

రలలో మిక్కిలి నాప్తు లాట మిముసార స్ఫూర్తి వంచింపంబో 

ధలవోద|గత చేతనీ భవనయం[తం బంతయుం బూనెదం 

గలదే మాయిక నాటకంబు గడపంగా దుష్కరం బెద్దియున్. 

కినామాయా మయ మోహిని 

పామర దానవుల [భాంతి పజచుట యలుదేః 

నామాయ( దెలియ జితము; 

సామాన్యుల కెల్లి నెబు(గ శక్యంబగునే? 

మన్నిం|తు కింక రుల్ మాననీయులు మన్ని 

యోగంబు కతన ననూ నయశులు 

సత్య నంకల్సు లానుర వంశమున బుట్టి 

తత్సమాకారేంగిత [ప్రకార 

ర్. 

ర్1, 

ర్ి. 

మునుపు గలుగు ఘటమట్స వెనుకంగలుగు 

ముదయించ 

నామాయా యొగి మోహిని, 

96 

ల 

98 

99 
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శక్తి గుణోదయ సంవద తద్దెత్య 

జాతికి నెల్ల విశ్వాస మొదవ 

దీతించి బాహ్యకు దృషి సమ్మతమైన 
లు Cn 

మతమున( దియుతమస్థితి వహించి 

నిస్త్రయులు నిర్ణయులు నతినీచతరులు 

నగుచు ఘోరతర [క్రియ లాచరించి 

వైష్ణవ ద్రోహబుద్ధిమై వా ర్త కెక్కి. 

సాధు దూషణ వరిచితాచారు లగుచు. 100 

అవైష్టవులం బోలె నాయందు ద్వేషంబు గావింపుచు( గపటంబునం 

దిరుగుచు, జిత| తిలోకాధివతులై జగ తయంబున ఖ్యాతి నొందుచు. 

దామనులు తన వారన తామసోపాన్య చరణులై వారలకుం |బత్య 

యంబుగా |బహ్మారుదాద్యుపా స్తి గావించి వారల వలన బహువరంబులు 

గావించి యత్యా ద్ర్యైశ్వర్య పరాక్రమ వయోనిధులై విరోధులుం 

బలె నటించి మత్పదాంభోజంబు అందెదరు. బాహ్యంబున ననురతా 

ఖ్యాతికై సురల బాధించెద రందు నొక్కరునకు. 101 

కౌరన పుత్రు(డై [శతి శిభారము లాడుచు మామకుం డొకం 
డీరన మొప్ప( దండి. గవయించ(గ మీందనె తేర్చు వాదులన్ 
సూరుల గెల్చి శౌరి నిదె చూపెద నెందు నటంచు నాడినం 

జేరి మహో[గ వీరనరసింహనిజాకృతి. గాంచి నిల్చెదన్, 102 

అంతట నన్ను. గాంచి పరమాత్మ సమస్త చరాచరంబు లి 

ర్పింతయు దానయౌననుచు నానుర వీరులు నిర్ణయించ కూ 

దాంతిక సీమ వారి విగతానుల. జేనెద నట్టి వేళ న 

న్నెంతయు, జూచుచుం దనువు లీవి భజింతురు [బహ్మభావమున్. 108 

పాటిల్రెడు సీ మాయా 

నాటక న్యూతంబునందు నా (వతిహారుల్ 

మేటులు జయవిజయులు ని 

త్యాటోపులు మత్సయోజనాయత్తు లిలన్, 104 
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మ్మత్పియైక (ప్రయోజనుల్ మన్ని యోగ 

గరిమ. గృతయుగమున దితిక శ్యపులకు 

నల హిర ణ్యక శిపు హిర ణ్యాత్తు లన (గం 

గలిగెదరు ఘోర వీరరక్షః [వవరులు. 

అందు న|గజు(డు హిరణ్యకశిపు( డతని 

యవరజుండు హిరణ్యాక్ష డతిరజ స్త 

మఃపకృతు లు[గశౌర్యులు మత్తుల[ప 

మత్తు లసురలు భజియింతు రట్టి ఘనులు. 

(పహ్హాదు( డన నద్భాగవతోత ముం 

డాదైత్యునకు నుతు(డై జనించు 

ధర్మ వత్సలు( డనా6 దనరిన (దాహ్మణుం 

డతడు పూర్వూభవంబు నందు నీశ 

తత్వధిమూలమై తనరు నకామ్యక 

ర్మములు బాహ్మాంగమై యమర శమద 

మాది నద్దుణరాజి యంతరంగంబగు 

భక్ నాయందు. గన్నప్రై నిలిచి 

భూమి పారబ్ధకర్మముల్ భో గమతక్ష్న 

యింపం జేయుచు మృళ్చరితేద్ధ బుద్ధి 

నుండి |బాహ్మణ సభయందు నొక్కనాండు 

తనదు విద్యావిలాస మంతయును నెజవి. 

అనమఘుని( గర్మకాండరతు.డై తగు నుత్తము ధర్మ బంధు సం 

జ్ఞాని మునివాది నొక్కని యశోనిధి డగ్గజీ యాగమాంత శో 

భనమత మార్గధుర్యత సభాస్థలి గెల్చిన నాత( డాాగహం 

105 

106 

107 

బున శపియించె దైత్యకుల ముఖ్యు(డ వయ్యెద వంచు నుగతన్, 108 

శాపం బొనంగి పళ్చా 

తాపంబు వహించి మౌని ధర్మ వివేకో 

దీవితుని బ్రహ్మ విద్యా 
(a) 

రూపుని నెట్టాడితిని నరోషాత్ముండనై . 109 
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అని కలంగి యిట్లనియె. 110 

అపరాధంబు నహింపు సాధుజను లత్యంత క్షమాసార కకిధ్ర 

ర్మపరుల్ దత్కృప. జూతు రెవ్వరి(. దలంపన్ నన్ను మన్నించు మ 

[సపయోనిం జనియించినం గలుగు పూర్ణ [బ్రహ్మ విద్యావివే 

క పరత్వంబని శాంతి నొంద( బలుకంగా న|ము(డై యంతటన్. 111 

ఒర z అల్ల 
[పతికారంబు వర్జించి విప్రం డిట్టనియి. 112 

శంకించి కలంగ భగవ 

తృంకల్పానుగుణమైన జననంబున కా 

తంకంబౌ నని మునిపతి 

నంకించి నుతించి యేగె నాద్విజు( డంతన్. 118 

తద్వి పుండు హిరణ్యక శిపునకుం దనయుండై జనియించి రాక్షనులలో 

ధర్మ స్థితితో నడచు, గృతయుగంబున(; దెతాయుగంబున రావణ 

కుంభకర్లులె వారలు జనియించిన విభీషణుండై నయోకుల( దత్ర్యంబు 

బోధించు; ద్వాపరమ్మున వారు శిశుపాల దంతవక్రులై యయుద బుంచిన 

క్రతునభాన్థలి సహదేవుండై తత భోధ నిరూపణంబు సేయంగలండు; 

తత్త్వజ్ఞులెన బుధులు నాసురయోనులైన వారల జయించెదరు; కలి 

యుగంబున మజియు. 114 

కలియుగ చతుర్ధ పాదా 

కలిత(క్రీ నసుర యోనిగతులౌ దుర్మూ 

ఢుల శిక్షించెద దండన 

ములచేం దగ. గల్కిానై విభుత్యము మెజియన్. 115 

[పబల బలమున నరసింహ రామకృష్ణ 

కల్కి సంజల నాలు యుగంబులందు 
ఖా N 

వలయ దుర్జన రిక్ష గావింతు( బూర్ల 

వెభవంబున నిర్ణర వరులు పొగడ. 118 

శ 

కలి. ధ। రములం జం 
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క్ల 

నారదీయవు రాణము. 

[పకటంబగు మాయానా 

టక స్యూతము నడప నతిదృఢ స్థితి గలనే 

నొక న్యూతధారు. డను హృ 

ద్వికలతయి(క నేల విడువుండు మీరల్. 11/7 

బలవత్తేజులు మీర లొక్కరతి. దదృహ్మాండ మధ్యంబులో, 

గలలోకంబులు చూచి సాతి కుల ముఖ్యజ్ఞానులం గాంచి ని' 

నుల బోధంబున నూరడించి ఘనముక్సుల్ మెచ్చ నేతెంచి మా 

కెలమిన్ నాం డెజీ(గించి నప్పుడె మనా భీష్టంబు. గావించెదన్. 116 

అని న ర్వేశ్వరుం డానతి యిచ్చిన దన్ని యోగంబునం బరి భమించి 

(ప్రణమిల్లి నుతించి వరమ వ్యోమంబు నందుండి డిగ్గి యెతద్దుణ 

[పశంన చేయుచు, (బహ్మాండాంతస్థ లోకంబులు చూచి సాత్వికుల 

దుఃఖస్థితియు ననురుల సుఖస్థితియుం గనుంగొని మరలి హరివపదం 

బున కేగి యప్పుడు పరమవ్యూహ వ్యోమలోకంబులు గడచి [పతీ 

చ్యద్వారంబుక డ జయవిజయులు నిజ[పా వ్రి నివారకులై యుుగగదా 

ధరులై పరమపురుషాజ్ఞోల్బ ంఘనంబు సేయుచు నున్న వారలుంబోలె 

నున్న వారల నందాత సలోకాభి|పవేశ విహితోద్యములై న వారల 

నందోదర సజ్జనార్హి తయ తత్పరులై యిట్టనిరి: ద్యారపాలకులారాః! 

ఉచితములైన మా మాటలువినుండా మీరు పరమానందయితై 3శ శేష 

త్యమును మీ యందు ననునంధించి యథోచితముగా ద్యారమునందు 

నున్నవారు; శేషేచ్చ ననువర్తించి యశేష చేతను లుండందగును; 

మీరు స్వోదరావశ్య కార్యార్థ స్థితీ యిచ్చయించి నట్ట యున్నారు; 

శేషియైన భగవంతుని తతా దృగిచ్చ యుల్చంఘేంచి యిక్కడ నేటికి 

నున్న వారు ? విశుద్ధ సత్య (పకృతి మ్మాతేశ్మా సెక సంశయమై 

రజ నమోగంధశూన్యమై, [పాకృతా గమ్యతేజంబై యున్న యీ దివ్య 

ధామంబు నందు మీకరంబుల నున్న యీగదలకుం |బయోజనం 

బేమి ? ఢ్రీశ దివ్యాయుధాదులకు న్నాశితావనము నిచ్చట కృత్యము; 

సర్వార్రి బిజనాశక మైన యీధామంబున నార్తులైన వారలు లేరు; 

శ్నేమాభయామృతపదయైన యీధామంబున నజరామర మహాసాల 
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దౌవారకాదికము కేవలము పరిచ్చదము నభయంబులైన (పాకృత 

లోకంబుల సాల దొవారికాదిక యుభయ: తాణంబును బరిచ్చదం 

బును మున్నగు వాహనాయుధ పరివారదౌవారిక సహితుండై హరి 

స్వాశిత్మాశితార్తి వినివారణ కారణం బగు చక్రి యత్యుత్క్మటార్త 

లోకాభిరక్షణెచ్చ నుండుట యెజింగి మీ రిక్కడ నుండక నేటికి నానుర 
జన్మంబు లొందుండని సనకాదులు శవియించుట విని దయా ద్రియు 

భక వత్సలుండును నగు నీశరుండు. 

సర్యహస్తోద్దృతస్సార పేతాంబరాం 

చలుండయి తత దాసమయమునకు 

ననుగుణంబుగ సిరిహస్తావలంబ మీ 

యంగ ధరానీళ్ల లొయ్యారమునను 

జంద (పభాంచిత చామరంబులు వీవ 

నాలోన జికురాననాబ్దు, డగుచు 

మందహాసమున నమందాత పత ద 

నంత ఫణామణికాంతు అనంగ 

మణికిరీటద్యుతులు దిశామండలంబు 

దండి ీమెజయింప గగనాంత తార లనంగ 

మౌళి. గీల్కాని మందార మాలికలు పు 

టంబు( గొన. బుండరీక న్మేతంబు లలర. 

బొమనన్న చేత నుత్తముల నను[గహిం 
పుచు మహిమాథ్ధియె పొంగి యూర్ధ్వ 

పుండంబుతో నవ్యపులకాంకురములతో ( 

గమలాముఖాంబు జా ఘాణలోల 

నానలోచారు కర్ణ ఏలంది మకరకుం 

డలములతో నముజ్జ్వలిత హార 

కేయూర కౌస్తుభాంకిత మూర్తితో ఘన 
(శ్రువత్సలలితోరుచిత వైజ 

ర్డ్తం 

న. 

మ అయించ. 

119 

120 
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నిగమనాదంబుతో వచ్చి నిలిచి నిలిచి.” | 121 

డ[భ గంభీర భాషల ననియె నంత. 129 

మద్ద్యారపాలురు మత్పూర్వు సంకల్ప వైభవ మాయా నాటకంబున 

నధో లోక చకంబు. |బవేశించి యీ శాపంబున నట్ట యవతరించి 

తరించెదరు. మీరు వగవొందకుండని యూరడించి తద్ద్వ్యారపాలుర 

నట్టనె నియోగించి సత్యసంకల్ప విభవుండై స్వస్థత నుండి యేత 

దీశ్యర సంకల్పంబు సాధుల కెల్ల నెజింగింప సనకాదులు (బ్రహ్మాండస్థ 

_ లోకంబులకుం జని రంత నత్యనంకల్పంబుల చేత భగవత్సదంబున 

నుండి వచ్చి కశ్యపుని యందు స్వ్యాంశ లేశంబుల( (బవేళించి. 129 

ఆ దొవారికులున్ యదృచ్చ జని సాయంవేళ భర్తం గనం 

గా ది|కీడల నులసిలు దితియం దాత్యంతిక స్వేచ్చమై 
mM 0 1 = 

నాదిత్యుల్ వడ(కన్ హిరణ్యక హిరణ్యాతాఖ్యలంబుట్టి స్వ 

రాదుల్ తేజము( గాంచి యేలిరి పతాపాహం, కియా సంపదన్. 124 

వారు బాహ్యాంబున నుపనిషత్సదంబు తిరస్కరించిన యట్టి వర్తించి 

రందు. 125 

తేజంబున వా(డు పొందె దివ్య పథంబున్. 126 

422 

తే.గీ. యంతితో మణికాంచితో నమలహేమ 

సారయజ్ఞో వవీతంబుతో రహించి 

దీ ప మంజీరకావన్ధ( ది తిరీయ 

తే.గీ. అపుడు ననకాదులకు. (బత్యక్ష మగుచు( 

దన్మహాయోగి మ స్తకోదార భృంగ 

సంగత పదాంబుజాతు(డై చ[కహస్తు( 

వ. 

Ch 

వ. 

క. ఆ జిష్టు(డు విష్టుండు ఘో 

రాజి 'హిరణ్యాక్షు నోర్చె యజ్ఞ వరాహం 

బై జనియించి సముద్భట 

రీర్, ఈ పాదము తరువాత “నెనిశముఖ్యులు ముందణ బరాబరులు సేయ” అని 

కలదు. [గంథపాతము కానోపును. 
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తన యనుజుని నోర్చిన యా 
ఘను నోర్చెద ననుచు. దజ్జగ ద్వలయమునన్ 

దనుజేం|దు(డు [దిమ్మరి య 

య్యనఘుని. గనలేక విస్మయాన్వితు. డగుచున్. 127 

తిరిగి, యాత్మీయ మగు రత్న పురికి( జేరి 

సార్వభౌముం డనంగ రాజ్యంబ కంట 

కంబుగా నేలె దైతెయ కల్పశాఖి 

యమరనాయక హృద్భల్లమైన మహిమ. 125 

ఆ దైత్యుం డొకనాండు ప్వుతుండగు (పహ్హాదున్ నిరిక్షించి శౌ 

ర్యోదారుం డగు విశ్శతో వదను నాద్యున్ విష్ణు నత్యుగ తే 

జున్ దావానలు శ్రీనృసింహు ఘనరత్షోభంబునుం గాలమృ 

త్యోద|గ గహభేది( జూవ(గని వా(డొందెన్ బర|బహ్మమున్. 129 

అన శుకుండు తం|డిం జూచి హిరణ్యక శిపుండు హిరణ్యాక్ష విరోధి 

వెదుకుచు. దద్విరోధి యగు హరి నిరీక్షించె నంటివి. అది నవిస్త 

రంబుగా నెతింగింపవే యని యడిగిన నిజభజనోపాయనుండగు 

ద్రైపాయనుం డిట్టనియె. 180 

ఎంత మధురంబొ యింతయు నెజు(గరాదు 

హరిమహిమ బహువారంబు లనుభవించి 

యును రనజ్ఞులు మణీ కొత యనుచు మజియు 

ననుభవింవప' దలంపుదు రాదరమున. 181 

రమ్యవస్తువుల రమ్యత్వము మజియు మజియు ననుభవింప బుద్ధి 

వొడమించు నది రమ్యత్యము. భగవన్మహిమెతర మైన రమ్యత 

(భాంతినైన రమ్యత్యము. భగవన్మహిమ రమ్యత (ప్రామాణ్యముచెత 

నైన రమ్యత్య మగును. 1892 

ఇట్టగుటాభ గవన్మ హిమేతరమగు 

మహిమ యాబద్ధులకు నభిమతము నిశ్చ 

లాత్మ విదులకు సీశమాహాత్మ్య్య మయ 

ఖీష్టతమ మగు జగతిలో నెంచిచూడ. 188 
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వెక్కు_మారులు వలుక( బడియె; నీ చేత వినంబడియె; నైనను 

మణియు( దద్వివకాసుధ యిచ్చట నాకు! జవికొల్చుచున్న యది; 

ఈశావిష్కృత గురునత్కృవచే నైన యె వివక్షచేత నీ [ప్రకారమున 

హరికథ మాకు రుచించు నయ్యావివక్ష కొజకు మజియు మజియు 

నమస్కా_రంబులు. 184 

తగ. (బహ్హాద హృదీశ దేవ మహిమోదంచత్సుధావూర్ణ వా 

రి గురుజ్ఞాన తతిన్నివిష్టులగుచున్ [గీడింతు రార్యుల్బ్భతూ 

క్తగతిన్ బాహ్యకు దృష్టి దర్శన మనో గవ్యాధులొ వారికిన్ 

స్వగదంకార మహౌషధంబుల్లు నృసింహస్వామి చార్మితముల్. 1కిర్ 

[ 

తనర నహోబల నరసిం 

హుని మహిమార్గవము పొంగి యుండుంబహ్హా 

దనిబిడవాద విధునుధా 

శ నఘన చందికల నెల్చకాలము గలుగన్. 196 

తాపనీయా ద్యుపనిషద్ధితానుష్టువు ఫరిన్ఫుటంబు అయి హేమ|వతి 

భటంబులగు గుణంబు లెవ్వరికివి యతండు దక్క నెవ్వండు సాధుల 

రక్షించు నజ్ఞానతమస్తోమ దివాకరుండగు నహోబల నరసింహునకుం 

బణమిల్లి హిరణ్యకశిపు పహ్హాదనంవాదం బెణింగించేద వినుము. 187 

ఎన్నిక వేద మహీధర [ప్రాగవా 

చీ భాగమున నతి | శేయమగుచు 

నత లాఖ్య లోకపర్యంతాది విపులాంత 

రంబైన తగు నహోబలంబు వరమ 

పదకల్పమె ధరాభాగ మణిచ్చటా 

కల్పమై నిర్ణిత కల్పమై [ప 

కాశితానంద సంకల్పమై శుభ లీల 

నాద్యమై తనరారు నందులోన 

ఘనత. దగు హిరణ్యకశిపున కొకరాజ 

ధాని దానిపేరు దనరు రత్న 

వురియనంగ రత్నపూరిత సాలమై 

యతల రత్నమాళి యని నుతింప. 188 
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ఆవురి, జొవ్పడు నున్నత 
గోవురములచేత నవ్యగోవుర మనంగా 

నూపురమె వెలసె బుధజను లొ)_నియాడన్. 189 

మతియు నవృరంబు మేరుకోశసమానయై మేరూత్తుంగశృంగయె నభా 

విజితమేరువై రత్న శృంగ హేమ పాకారకోన్టక కేవణాదులచే మాయా 

బలదురాసదంబి వెలయు మజియు, 140 
ర 

ఖ్ 

. వానవు జయించి నందనా వానతరులు 

బాహ్యతలముల నిల్పి తద్భయము వలన 

నవి యరణ్యానులై చుట్టు నా|కపింవ 

మించి దీవించె. దన్నగరాంచలముల, 141 

(గ నలవి యగునె? | ఉలి 

మథు రామలోదకములై 
సుధ లొల్కు సరోవరములు సొంపగు నచటన్ 

బుధు లెన్న (గ బహిరంత 

ర్నిధులై మానన నర స్తణీకార రుచిన్. 148 

అనిమిష బుషి దామంబులు 

ఘను6 డాతం డా[కమించి కైకొన నా గో 

ధనములు కామగవికులు 

జనితంబు లఖీష్ట మగుచు సతతము నందున్. 144 

హెచ్చుగ నురజయ కలితా 

త్యుచె రుచ్చైశవో ముఖోతమ హయముల్ 

మెచ్చ(గ నై రావతము 

ఖ్యోచ్చండోద్దండ హస్తియూధము లచటన్. 145 
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em (పవిజితదిక్సాల వట్టణానీతను 

మంగళ వస్తు సామగి మెజసి 

యవ్చర స్పిద్ధ విద్యాధర కిన్నర 

కింపురుషాది సంకీర్ణ మగుచు 

నమరావతీయు. బోలి యబ్దభవోవమ 

[బాహ్మణుల్ మనునిభరాజవరులు 

వె శవణాదిక వైశ్యులు కాలాంత 

కనిభనాయకులు [పకాశ మంద, 

తే. గీ. జ్మితగుప్తోవమాన సచివులు గలిగి 

యఖిల లోకంబులు నుతింప నతిశ యుల్దె 
నతల లోక నిధాన గర్భాంతరాళ 

సమధి వూరితశౌర్య విత్తమయి మించి. 146 

తే, గీ, శతదళో[చ్చాయ విసార సారరత్న 

మంటవస్తంభ యగు దాని మహిమ అెంచ 

నజహరాదులకేనియు నలవికాదు 

ఘనత. గొనియాడ నింత పట్టణము గలదె? 147 

ఉ. ఆ వరరాజధాని నసుర్మాగణి శ్రీ నరసింహ దేవతా 

భావిశుభావతారము [పభావము 5 మ్సన్న యెటింగి నిల్చి ధా 

[త్రీవలయంబు బెగ్గడిల దిగిజయం బొనరించెం బెక్కు మా 

ర్హా విభునాజ్ఞ యింద వరుణాది సుర _లల(దాల్చి కొల్వంగన్. 148 

వ. మాయనుర వీరుం డగువా,డు లోక (వత్య శ్రయార్థంబుగా దుష్క.ర 

తపంబు చెసి పద్మనంభవు( (బసన్నుం వేసికొని యిష్టవరంబు 

లిట్టని వేండుకొనియె. 149 

బారణ్యకశిపుండు [బహ్మవలన పరంబులు వడయుట 

సీ ఓ దేవ కరుణాపయోధి నాక|పతి 

పత్తతాదయి కాధిపత్య మొనంగు 

మమర గంధర్వ యక్షానురోరగ సిద్ధ 
గరుడ 'విద్యాధరఖచరసాధ/ 

56. మున్నె ఆింగ. 
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కిన్సర దానవ కింపురుషాదులు 

దివ్యాయుధముల నెదిర్చి మాయ 

పనిపూని మణియును పంచమహా భూత 

ములు థానిలోర్వరాంబు శిఖినామ 

ములు లు విర ధించి దీక్రొని మొన నెనేని 

శవన పడునగరఖగమ 

భయము లేకుండ వలయునో వరమ పురుష 150 

నింయాంతర్ బహిరం౭త న్థలముల నక్తేద్యునింగా నదాహు3నింగా 
(స: టీ 

న మ్యునింగా. జసి భూమియందు నాకాశమునందు సమస్తమైన 

వారిచేత నిర్బీతునిం గావించవే స్వామీ భవత్కటాక్షంబున. 151 
తం 

బి 

తనుండ క నయ్యెద మఖజినిరాతంక కి కీర్తి 

ధనుడ నయ్యెద న్ రోదేవతావరణ్య: 

యిను(డ నయ్యెద లోకంబు లెల్ల నెబు౪. 152 

అఖీలేశ సర్యలోకాధి పారాధ్యు(డ 

నయ్యెద( దృదను గహంబు వలన; 

నిక నభార్యుండ నయ్యెద; నవుతుండన 

య్యెద; సభృత్యుండ నయ్యెద; నకీర్తి 

నయ్యెద; నింకను దేవానుర మానుషం 

బగులోక తతి మదాయత్త మనగ 

నత్యంత ధన్యుండ నయ్యెద; మత్ప్చితా 

మహుండవు నీవు సమ్మతి నొనంగు 

మన్య భయమున( గాదు మహా వతావ 

శాలినై నట్టి నాదివ్యశ క్తి పీక్కు 

దెలివివడనేండు (తిభువన స్థితిలయములు 

తల(చినప్పుడె కావింతు దైత్యమహిమ. 1 5లి 

ఆ తేజంబటులుండ నిమ్ము భవదీయాశ్రీర (చః [పాప్రిమై 

క్యాతింజెందెద సద్దురుల్ నిజశిశూత్క_ర్షాను కూలెక సం 

(వీతిం దీవన లిచ్చుచో(దగునె నుస్ఫీతాయురా రోగ్యముల్ 

సాపత్యంబున, గల్గంగోరుటలు మత్స్యామీ దయాంభోనిదీ: 154 
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ఈలోకములన్ని యు నే 

నేల సమర్థుండ నైన నెన్నిక నుదయా 

నీలుండవు గురు( డన్యయ 

శాలివి యి(కని మ్మ నుజ్జ్ఞ సత్కపమెజయన్. 155 

నాకు నిట్టు కోరినయట్లనె వరంబు లొనంగు నీయాజ్ఞం జరించెద నని 

త తపోబలంబున నదేయంబగు వరంబు వేడిన నప్పద్మజుం 

డిట్టనియె. 152 

శతిలో దైత్యకులాధి నాయక! స్వతస్సిద్దంబు సీ వి|కమో 

గత; వీరారి దురానదంబు; తపముం గావించి తా మీ(ద; ను 

స్థితి నీకేనిట నేమి దుర్లభము చర్చింపం గులాచార ను 

[వతముల్ దప్పకు నావితామహత సారంబై విజృంభింపంగన్ . 157 

నన్ను మన్నించి సేవించితివి; నేను [బనన్నుండనైతి; సక లార్ద 

వాసంబగు నీకు మజీయు నాశీర్ధాదంబులు గావించితి. నీవు కోరిన 

కోరిక లెల్ల మున్నే నీయందు నున్నయవి; పునః (పార్ధనంబు సేయుట 

సిద్ధసాధనంబు; మహావీరా! శూరపరంతప: వరంబులు గె కొనుము; 

నిన్నెవ్వరు వారింప శక్తుం-డని మనంబునం గలంగియు( గృ్మతిమ 

వికాసంబు మొగంబునం బొడమ బలాత్కార వరం బొనంగి 

యంతర్థానంబు నొందె; వాండును (బహ్మవరోద్చుద్దాగాధ వీర్యపరా 

కముండై యంతర్హితుండైన విరించికి దండ [పణామంబు లాచరించి 

నిజవురంబునకుం జనియె. 155 

అంత హిరణ్యకుం డత్యంత దృఢ తపో 

బృంహిత విభవు(డై పెచ్చు పెరిగి 

తన పట్టణము వోలె ధన్యత మూడులో 

కములు నేలె నుదారకర్మ శకి; 

మును వైదిక పభ. దనరి సామాత్యపు 

రోహితుండై తత్త్వ రూఢి మెణియు 

వైదికుల్ బోధింవ వేదనిర్దిష్ట మా 

ర్గంబున( [బజనెలి ఘనత వెలయు 



తే.గీ. 

తేగీ. 

తే.గీ, 

నారదీయపురాణము- 

తన మహిమ సర? నత్య నంతతి చెలంగ 
ధరణి బాలించె నురుధన ధాన్య వృద్ధి 
మన్ను( గనకంబుగా నాజ్ఞ మధువిఠోధి 

చక్రమును బోలి జితదిశా చకమునను. 

అంతరంగమునను హరి భ కియును బహి 

రంగమునను నవజ్ఞ యత్నములను 

గా నటించి దెత్యగణముల నందజి 

మోనపోవ( జేసె నానురారి. 

సంశయాన్నిత వస్తుల శాస్త్రమే [ప 

మాణ మగు(గాన వరశాస్త్ర మహిత మతులు 

బాహ్యవృత్తి కువృత్తియె పర6గి యున్న, 

దలంచి రాతని నద్దుణోత్తరుని గాను. 

భువనోత్క్బృష్టున కాసురారి మణికిన్ బు|తీమణిన్ దేవతా 

యువతీ మోహిని నిచ్చెనంత నవు డయ్యుత్తాన పాదావనీం 

[దవతంసంబు వివేక సదుణలసత్క_ల్యాణ, గల్యాణి వై 

ష్టవి నత్యుత్తమ పుణ్యలగ్నమున హస్తంబందె దైత్యుం డిలన్. 

మణిమయోజ్ఞ్ఞల దాస్థాన మండపమున 

నుత్చువాగత శా స్త్రవాదోత్క_న త 

దంబములతోడ నప్పు డాదైత్య మౌళి 

యఖభఖిల దర్శన సిద్ధాంత మరయ( జూచి. 

చామర గాహిణి సంధూత చామరా 

నిలము హుల్రోల కుంతల ముకాంబు 

_ జంబు కుండల మణి చాక చక్యమున న. 

అంకరింపుచు నలకంబు మహిమ 

కల్యాణ సమయ యోగ్యంబగు కామ రూ 

పము( దాల్చి లలిత శోభా విలాన 

రూప లావణ్య కలాపయౌ కల్యాణి 

యాకార గర్వంబు నపనయించి 

429 
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160 

161 

162 

168 
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నారదీయ పురాణము 

యట విజృంభించి సకల గి సిద్దా దాంత సార 

విధుల మోహంబు కొందించు విధము చోయ 

సరః న మ్మఠమైన దర్శనము మాకు 

నెద్ది యెజి(గింపు డింక మీరెజింగి నట్టు. 164 

అని యాదైత్యవరణ్యు ( డిట్టడుగుచో నంతన్ మత 

జనితాత్యాగహులై న దుతరము రీ డ్రి శక్య్యంబు గ్ గాకున్న సీ 
దుల్త 

ర్ష్యనవారోద్దతులై తలాతలిని కేశాకేశి వోరాడి య 

వాదుల నభానాథుం డతం డిట్రనున్. 165 

మతాహం [కియా 

న్నన పార్ధంబులు పల్క్హవా 

మహాత్ములారా! మీరు సర్వసమ్మతంబైన మతంబు నాకు నెణిగింప 

శక్తులు గారు; మీలో నెవాండే నొక్క_(డు నెజింగించు నందా(క 

నామతంబు వినుం డెజింగించెద. 166 

ఏ నఖిల లోకనాథు(డ 

నె నాత్మ జ్ఞాండ ఘనుండ నే నరక ల్ప 

శ్రీ నిత్యపూర్ణ విభవుండ. 

బూని ననుం గొల్వు( డింక భూనురులారాః! 167 

సర్వామ్నాయాఖీష్టత 
సర్వామర వరుండ6 గాన సర్వార్థ రస 

న్ని రశ మంద నేత 

తృర్వఫలంబులు నొసంగ శక్యము నాకున్. 168 

అఖభిలమును నేనె; నాకంటె నన్యం బెద్దియును లేదన్యంబు గల 

దనుట వేదో కంబు గాదు; ద్విజులమైన మనకు వేద మ/పమాణ 

మనరాదు; వేద పామాణ్య విసంవాదము బహువాదులకుం గలదని 

వినంబడియె; లోకాయతసౌగతకాణాదులు [పత్యశానుమానంబులే 

[ప్రమాణంబు లగుంగాని మతి లేదందురు; జనులు సృష్ట మనంగ 

[ప్రమాణ ద్యయమేకాని యన్య | పమాణంబు లేదందు; రానలుగురు 

నాడు మాట లన్నియు నేకంబులై యుండవు; గౌతమాదులును 

వేదము పృథ[కృమాణ మందురా? గౌతమాదులు వేదములు పౌరుష 

వాక్యములందురు; మతి కొంద అపౌర్నుషవాక్యంబు అందురు; 

పుంవాక్య పక్షమందు వేదంబులకు గుణాన్వితత్వంబును; దోషాన్వి 
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తత్వంబునుం గలవు. గుణానిత తంబు వలన మానతయు దోషాన్ని 

తత్యంబువలన నమానతయు నగు; నిశ్చితంబై న మానత లేదు; 

పుంవాక్యత్య పక్ష్షంబునందు బోధకంబులకు( (దామాణ్యంబు గలదు: 

అ|పబోధంబులగు తద్వాక్యంబుల కమానతంంబు స్వతస్సిద్ధం బతి 

|పయాసంబు; నబోధకత్వంబునందు( దత్తాత్సర్య నిశ్చయంబులేదే 

కనిశ్చిత తాత్సర్యంబునకు నన్య దూషితత్యంబు గానంబడియె; కాన 

యాగమవాక్యంబులు సంతః|పమాణం; బధిష్టించిన బుధులచేత 

నుపనిషత్తులకు సిద్దవన్తు విషయంబై న పామాణ్యం బంగీకరింవం 

బడ; సిద్ధమునందు. (బామాణ్యంబు నిశృయింపుచు నున్న 

వేదాంత తాత్పర్య _ వినంవాదులగు వేదాంతులలో నెవ్వరిచెత. 

దదర్ధంబు నిరూవింపం బడియె నెంత పర్యంతము వేదాంత వాక్యము 

లకు నిదియర్గంబని స్ఫుటంబగు; స్పుటంబుగ నాకవ్వం డుపదేశించు 

నంత పర్యంతంబు సర్వేశ్యరుండన నేది నుండు. 169 

మద్భ యంబున నేడు మారుతంబులు వినరు 

దినరాజు మిక్కిలి క7తెజమందు( 

బావకుండు వెలుంగు బలఖేది పాలించు 

మృత్యువు ధరణివై మించి తిరుగు 

దత్పద్మజాత ప్నౌతత నున్న మచ్చక్తి 
తత్పద్మజున కన్న ధరణి మెజయు 

_ ధాతృ వ్యతుండయ్యు. దనరందె రుదుండు 

గ 

తద్ధాతకంటె నుద్మగ మహిమ 

సర్వమునకును నియతి సీశ్వరు( డనంగ 

వేజె యొక్క_రు( డున్నా.డె వజచియుండ 

న్యపతీవ [ప్రతాప సమ(గు డెవ్వ. 

డత(డె యేలిక జగముల కన్నిటికిని. 170 

నాకు లేని శక్తి లోకవితామహు( 

డిచ్చినాండె తపము మెచ్చినాండ 

నాదిసిద్ధమెైన యాదర్శకాంతి వి 

స్ఫుటము సేయ చికిలి యటులుకాక 171 

ఇక 

ర్. 'తేజునందు. 
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తే. గీ, కాన నేనును న్వపసిద్ద కలిత సర్వ 

(గ 

తే. గీ. 

శక్తి యుక్తుండ నైన యీశ్వరుండ నన్మ 
a] w= దాజ్ఞచి లోకములకు సర్వాగమములు 

సిశత వహించె నిక నిన్ని రెంచనేల ? 172 

వత్య షేశ్వరుండును నే 

నత్యాజ్యం బగు మదాజ నష|భములై 
| ఇట యా 

నిత్య ఐసంవాదొ ద్భూ 

తాత్యంతా[గహము మాను( డాత్మ లయందున్ . 178 

అని వారలకు నుచిత సత్కారంబులు చేసి వనిచి వివాహోత్సవాహూత 

దైత్యనురానురవరులం బూజించి యిట్లనియె: 174 

పాణమి[తులు మీరు బాంధవు లినుండు జ 

న్మస్థితిలయము లెన్న టికి( జేయ 

విశ్వంబునకు నేన విభుండ నారుల( గావ 

[బాపు శక్తుండ నిశ్వరుండ నాదు 

శాసనంబున నుండి స్పున్వరాజ్యాధికా 

రంబుల వెలయు. డారవియు శశియు 

నైన నభోవీథి నరుగంగ వెజతురే 
నంగీకరింపక యన్యు లెంత 

యనుచు దితికశ్యవులను భవ్యత భజించి 

యజుండు భారతియును బోలె హరుండునుమయు( 

టోల. గల్యాణియును దాను బూర్జభోగ 

విభవముల _నుండె దైతేయవీర వరుండు. 175 

ఇ వివిధ భోగంబు లనుభవించుచు భోక్త హరియని లోనం దలం 
పుచు 'స్వేశ శేషత్వ' దృష్టి జనిత | పెతిం జనింపంబడుచు బాహ్యుండు 

నుంబోలె బాహ్యంబున మాయానాటక సూ[తంబున నడపుచు( జార్వా 

కుండునుంబటోలె దేహాత్మా భేద సూచక | క్రియలు గావింపుచు( గ శికివ్భ త్రి 

కామినులం గూర్చి కబ్బంబు లొనర్పుచు, ““కాముకేషు నుఖాలాభి” 

యనుచు నొకానొకచోటం బల్కుచు జగంబు శూన్య శషంబని మాధ్య 

మికుండునుంటో అ నుచ్చరింపుచు, బహిర్షిళ ంటున స్వేవ్షవస్తువులు 

చూడని యట్టుండి హృదయంబున భావించు యోగియునుంబోలె 
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సర్వంబు నంతరంగంబుననే చూచుచు, బాహ్యంబున లేదని 

యాడుచు స్మృతిభావార్థ మ్మాతముచేతం _ దదిష్టోపభోగంబులు 
లేకుండుట యొజింగినవాండునుం బోలె శో తత్వగాదికం బెద్ది యది 

నన్నుం గూర్చినయది యని యొకానొకచో నెరవుచు, విషయంబు 

లస్థిరంబులని వర్ణింపుచు, సర్వంబును క్షణిక ంబని సౌగత సంతోష 

కారిణియై యుదాహరింపుచు, మోక్షమ్మాతంబునందు బలోదితంబులై న 

సామాన్యతోదృష్టవాదంబులచేత ( గాణాదుండునుం బోలె నొక్కచో. 

దజచు వేద విరుద్ధంబులు (పనంగింవుచు, నాక్షపాదుండునుం బోలె 

వేద సంజ తాగమావృ త్తి చే దత్తాతృ్సర్యబహిర్బూతంబగు దానిం 

దర్కంబున నొకానొకచో వాదింపుచు, భోజనకర్మంబులకు స్థావరాత్మ 
హింన యంగీకరించియు, నాజ్ఞా సిద్ధశాతహింన జై నుండుబోలె 

దూషింవుచు నేతంబులు మూసుకొని హరిందలంచి బాహ్యార్థ 

విముఖుండగు నొక్కచో. దన యనన్యాధీన భావం బతివాదంబున 

నుతింపుచు నాకు నీశుండు లేడని సాంఖ్యవాది యగు కవిలుండునుం 

బోలె భాషింవుచు వేదాచార విరుద్ధంజు లేని యనుశేయంబులని 
సామసాచారంబున శె వుండునుం బోలె నొకానొకచోట వంచింపుచు( 

గర్మంబులకు( బురుషాకారంబు కాఘ్యంబని దేవతలకు( [బాధాన్యంబని 

జై మినియుంబోలె నుపన్యసింపుచు నిట్టు వర్తింప( దత్తన్మతస్థులు 

స్వన్వమతస్థుండని తలంచిరి; బాహ్యంబున దైత్యు( డంతరంగంబునం 

బరమ వైష్టవుండై వర్తించు నమ్మాయావి వలన. 176 

\ (హ్హ మని జననము 

ఆతని దేవేరి యాత్మజు నొక్క_ని( 

గనియె నాతండు పా|క్ర్యతు ముఖముల 

శమదమాదుల మించి జనియించి ఘనమైన 
వారిభ క్రి యితర జన్మాంతరమున 

నతిరోహితంబుగా నాత్మపూర్వోత్త రా 

ఘౌమం' బణంగించి యపధృష 5 

లబ్ధతేజమున( (దార బ్రకర్మము ల 

N-28 

త్యద్భుత విద్యచే ననుభవించి 
గ్ శ ' 
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వాది దు.న్లర్క. విషభూజ వనదవాగ్ని 

. మైన దృష్టితమ నృహస్రాంకు(డై ను 

దృష్టిమతవారి చం|దు(డై దిక్కు ఆలం. బ 

కర్షమున హర్ష మొనరించి ఘనత మెజయ. 177 

ఆత్మలో నెంచి తండి (వ్రహ్రాదనామ 

"'మతని కొనరించె దితియు( గథ్యపుండు వచ్చి 

పౌ|తునకు జాతకర్మాది భావుకములు 

సమ్మ తంబున( గావించి చనీనయంత. 175 

మోదమున రత్న పురి (బ 

హ్రాదోదయమా[త క త మహా విభవమునన్ 

శ్రీదయితున క్రసరాడ్షిత 

యై పీపించెన్ జగంబు లద్భుతమందన్ . 179 

a శ అద జరు అవి శ 

పరివూర్ణాద్భుత విశ్వరూప విమల [బహ్మైక తత్తార్భ త్ర 

_తృరనత్చాభవపూర్ణభోగమున నా |వహ్హాదు( డుత్సన్ను (డై 

హరి భకాగణియై బుధు లొగడ. భూర్యధ్యాత్మ, విధ్యాధురం 

ధరు(డై యుండియు [బాకృతాత్ము(డువలెం దానుండుగంభీరతన్. 180 

పుట్టు మొదల! బలుక( బూని శ్రీహరి దివ్య 

- - నామముల సనాతన (సిద్ధ 

ముత, మో త్తమ మగు నోరకార మని జిహ్వ? _ 

బలుక( దొడంగె దైత్యపతి నుతుండు. 181 

ఓం తత్సత్పదములను మూంయు నిక్లేళ రిబులు వర|బహ్మంబునకుం గల 

వవి సర్వజన మంగళ వ్రదంబులగు వానిలో నాద్యంబగు, నోంకారం 

బాయోంకారంబు (తీపద వాకసంబు; న్యాస విద్యా పకాశంబు, 

నందు నకారణంబు చత్తర్థ్యంతం బగు, 'వథమవదంబు రక్షకాయ 

యను పదంబునకు(. బర్యాయంబు, దానికి నుకారం బవధారంబు, 

మకారంబు జీవవా చకంజై న [పథమాంత పదంబు అవరక్షసే యను 

ధాతువున డ|వత్యయ నిమి త్ర కటి లోవంబై న. _ సుజతృత్తి త్తియెన 

చతుర్ధ్యంతంబా యను పదంబు నిచ్చె; నుజ్దోవమైన. .గమానమందు 

గుణంబైన ఓ యని యుండి హల్మాత్రమకారములో నంహితయైన 

N-28x 
/ 7 3 Wi 
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బిందువుగానో మనువాక్యము (కతి దృష్టి కనీనిక యగు మకారార్థంబు' 
పంచవింశమ సీశ్వరాత్ర్మైక థిబల ౦బకారార్థంబున ననేకొని యన్యంబు 

నకు లేదని యుకారార్థంబు [శుతి సమ్మతంబు [బహ్మంబునకె యను 

నువనిష|త్సవణంబునకు నేతదర్థం బనుటి నిశ్చయించి న్యాసంబు 

వలన వినియోగంబు చేసి స్వర మక పర|బహ్మ నామ మోమ్మని 

స్మరింపుచు నొకానొకప్పుడు హంనహంస యని నంభోధింపుచు హంన 

రూపమును స్వహ క్చేద్మచందంబుల ననుచరింపుచు నర్ధవెదిగావున 

నాదినుకారంబును మధ్యంబున మకారంబు నాకారం బంతంబునంజేయక 

వలికె; నకతంబులగు చతుర్వింశతి తత ఇంబులకు విలక్షణుండై 

వంచవింశకుండు సోహం సోహం బగు నంతర మనువు నుచ్చా ౪న 

నిశా కస భవంబై న దాని హంసంబై శ్రీశ పాదాబ్దెక్యభోగ్యుండై న 

తనకు వాచకంబుగ నెజింగి జీవించి హంన్మవణవ మం|తంబులచేత 
నంతర్చహి ర్రేశంబుల నహర్న్షి శంబును సర్వేశ్వర రూపంబులు న్వభా 

వంబున భావింపుచు నొకానొక ప్పుడు (బహ్మానుభవామృతవర్షంబున 

నవ్వుచు నొకానొకప్పుడు బద్ధుల( జూచి యార్డచిత్తు(డై దుఃఖింపుచు 

నట్టు (పారబ్ద పుణ్య పాపరానులు క్షయింపం జేయుచు సుఖదుఃఖాను 

భవంబుల( గాల కేపంబు గావింపుచు నిరంతర స్వాంతననరోహంసం 

బగు హరి భజింపుచు నొక్కనా.డు. . 182: 

తనయునకు ముద్దుగుల్కైడు 

తనయునికి శుభంబుగాంగ( దలిదండడ్రులు హృ 

ద్యనజముల నుల్చనిల్డుచు 

దినదినమును వింత వింత దీవించు తజిన్. 188 

బాలక తతితోడను జం 

బాలక లానీలచేలి పరితస్సుటలం 

బాలక కేళికమె నా, లం 

బాలకమణి విష్ణుభ క్రివరు(డై నిల్చెన్. 184 

దాదు లిడు వస్తువు సనం 

దౌదులు మెచ్చంగ నతండుదారోదంచ 

న్మోదమున న స్వన్వతనుడై 

యాదేవున 'కర్పితముగ నాత్మ నొనర్చెన్. ౨ 185 
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జనులు స్యోద్దెశ విహితోవచారములు పి 

యంబుతో( జేయ స్వమూర్తి యగుచు స్వాంత 

రాత్మ నిలిచిన హరికి సమర్పితముగ 

నర్భకుం డాత(డు దలంచె నలి నియతిని. 

అప్పు డుభ్చాాసముఖ్య కర్మాంతరంబు 

లిన్నియు నిజాంతరాత్మ సేయింప నేండు 

సేయుచున్నా (డ నని జాననిది చేసి 
ఇ ధి 

కలిత సత్క_ర్మ తా శక్తిం గాంచి మించె. 

వాసిగా మృదృలీవర్ధంబుల నొనర్చి 

కృతిమ తం, తినాకీర్ణదామ 

ముల దిప్పు హరి విశ్వమును [దిప్పు సీ క్రియ 

నని తలంచుచు గృహస్థా శ్రమను 

కర్మముల్ పూని తత్కల్పితాన్నాదికం 

బుల కల్పితేశ్వర పూజం జేసి 

యర్పితంబులు చేయునత(డు కల్పంబులు 

దెలిసి తేజము గల్లు దివ్యభవన 

ములు |వపకల్పించి కల్పిత బుధుల నెదురు 

కొసి (పణామంబు లిడి మది. గోర్కులానంగు 

నంత(దద్భు క్ర శేషంబు లారగించు 

భగవదనుకూల సద్భక్తి బరిఢవించు. 

156 

187 

168 

మతియుః గ్భతిమ మఘంబులు గావించి భగవదర్చితంబులు 

సేయుచు నుత్సవంబున. 

_పహ్హాదుని విద్యాభ్యాసము 

అనుసమలీల నిట్టు తిరుగాడెడు నా ఘనయోగి మౌళికిన్ 

జనియ సమాచతుష్కము. నిశాచరుండై దవయేండు చొచ్చినన్ 
దనయుని. జూచి నత్కియలనంఖ్యముకై తగంటజేసి సంతనం 

బొనరంగ నక్షరాభ్యనన యోగ్యత గాంచి నభాంతరంబునన్ 

189 

190 
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చండామారు_ల శుక్రపుతున మహోశా స్ర్రజ్ఞులం (దాజ్జులన్ 

వొండిత్య పతిభా విజృంభితుల సనం పార్థించి విద్యావహో 

దండ శ్రీ విలసిల నాతనయు( బంతంబొప్పు నీడ్షెంచు! డీ 
ఈ వ 

తండుత్క్బృష్టుండు శిష్యుడైన దగు నుద్యత్కీ_ ర్తి మీ కెప్పుడున్. 191 

అని యొప్పగించిన గురుగ్భహంబున కేగి కతిపయదినంబులకు 

సక లవిద్యలు నభ్యసించి మీకు గురు దకిణ యిప్పించెద నని 

తోడ్కొని తండిచె ననేక గురువస్తువు లివ్పించి గురులుం దాను 

జనకుని యాజ్ఞను నుచితాసనంబుల( గూర్చున్న యెడ నత్కర్మంబు 

లలో నెయ్యది యోగ్యంబు ? ఎ విద్య [గాహ్యంబు ? ఎఆింగింపు 

మనిన నంజలిచేసి (వహ్హామండు. 192 

శ్రీ నిరతంబుగా నవధరింవుము దేవః మహాత్మ: సీమహో 

స్థానమునందు వాదు లురుసార వచోగుణ దోషవేదులు 

న్నూనత నున్న వారు మహిమోన్నతి స్వస్వమతంబెకాని య 

న్దిన గహింప( జాలరు తదన్యమతంబులు గర్వితాత్ములై. 198 

ఇట్లన్న నేమి ? వీరల నుల్లంఘించి వైదిక కర్మంబును సద్విద్యయు 
య య గా > 

విన్న వించెద. 194 

ఏది బంధకంబు గాదిది సత్కర్మ 

మరయ మోక్షమునకు నయ్యెనెద్ది 

యది సువిద్య దుఃఖ మన్యకర్మము శిల్ప 

మన్య విద్య నిశ్చయముగ వినుము. 195 

అనిన (దండి యిట్టనియె. 196 

తనరన్ బంధ మనంగ నెద్దియగు. దద్భంధంబు( గల్సింప సా 

ధనమేకర్మ మసాధనం బన(గ వార్తన్మించు నేకర్మ మిం 

పున మోక్షంబున నెద్ది విద్య యనగా నౌనెద్ది యీరెంటికిన్ 

ఘనమై మించిన సాధ్యసాధనత నాఃగా నెద్ది చర్చింప(గన్. 197 

అని దై తేయుం డడిగిన( (బహ్హాదుం డిట్టనియె నాత్మ “యనంగ 

సాగభావికానంద చిచ్చక్తి యగునది యేజ (2) యన' దిగుణాంచితయె 



438 నారదీయ పురాణము 

యనాద్యయె దుర్వికార యైన యది జీవబుద్ధి వి క్రియా హేతువై న 

తిగుణానాద్యనాత్మయొక్క_ సంబంధ మెద్ది యది రజన మోగుణో 

(దికసాధనయైన కర్మ బంధనము వేదవిహితంబులు సెయక 
యుండుట, వెదనిషిద్ధంబులు సేయుట ఈశ్వరాజ్ఞా బ్రంఘనంబు. 

తదాత్మకంబైన కర్మంబు తమోగుణ రజోగుణ [పసవకారణము; 

శుతిన్మృతిచోదితమై సదనుష్టితమై ఫలనంగత్యాగ పూర్వక మైన కర్మ 

మబంధక పది యేమియన నచ్యుతాంఘిసద్భక్తికి. జేరువనె 

యుపకార మై 'పయాజాదిక మాగ్నే యాదికంబునకుం బలె మల|పతాళ 

నంబు వలన మణికి జ్యోత్న్సృయె [పకారంబునం జేయంబడదు 

కలిగియున్న యదియె యభివ్యక మౌట యెటువలె నినాయావిర్భా 

వము లేనియది పుట్టదు. హేయగుణ ధ్యంసంబువలన నవబోధాది 

గుణములు పకాళశించు( గాని నడుమన్ జనింవ దని యాత్మకు 

నిత్యత్వంబుల బీవేశ్వర తత్వాధి మూలంబునై శుతీచో దితంబు లగు 

కర్మంబులచెతనుం గూడిన యీశానన్మృతి విద్య యని వినంబడిన 

యది; ఈ విద్య బుధులకు విష్ణుం డుపాన్యుండని చెప్పుచున్న యదియె 

సేవింపం దగిన యీశ్యరుని వ్యత [వియకాంతయుం బోలె |బకాశిం 

పంజేయు భక్తిరూప యగు నీ విద్యచెత( జూపంబడి హరి తన 

దాసునికి బంధంబు మాన్ని సంతోషం బందించు నా యీశైరుండు 

హేయ [వత్యానికాసంఖ్యయ కల్యాణ గుణసాగరంబును, శ్రీ భూ నీళ్లా 

దీయపతియు( జిద చిదిశనాయకుండును నగు నీళశ్వరునికి నే తచ్చి 

[దూపంబగు [ప్రపంచంబు స్వశరీరం బని యువపనిషన్మ తము నని 

యతంబె న నతండు సర్వ చిదచిద్వస్తు వ్యా వ్రత్యముచెత( |బపంచంబు 

దానయె యుండునని వేదాంతంబు లాయన వై భవంబు బోధించు 

చున్నయవి; ఇందు! గొందజు (గహావిష్టులుం బలె నిశానిష్టచెతను 

లెంత పర్యంతంబు తదాదేశము లంత పర్యంతంబె; ఈశళు లన్య 

[వకారంబున సిశ్సులు గారని తా నడిగెన (పశ్నంబులకు ను త్తరంబులు 

'సెప్పిన నాత్మజ నూకి భాన్ముపభాన్పుటాలోకిత త త్యమార్గుండై 

యంతరంగంబున హర్షించి తద్దంభదై త్యుండు బహిరంగంబున 

నసుర సం[గహంబున క్మాగహించె నప్పుడు. 198 

కోపాటోవ విజృంభ మాన కుటిలోదూర్ణన్సుట భూకుటీ . 

క్నేస్కోగ |వళయానలాద్భుతశిఖా కీర్ణంబులై నేత్రముల్ 
దీవింపన్ దశనాంచలోత్క_ట కిటోదీర్ణారవోద్భిన్న సా 

టోపారాతి మనన్కు_(డై దితి కులాఢ్యుం డంతలో నిట్టనున్, 199 
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గురుసుతు లని మిము నమ్మితి 

పరుసంబులు వల్క్ల నెర్పి బాలుని మిరల్ 

వర విద్యానిధి. జేసితి 

రురుమతి మా కాప్తలౌదు రోహో యనినన్. 

అప్సు డా గురునుతు లను రేం; దు డల్ల న 

రాననంబులు డిగ్గి యధిప తెలిసి 

పలుకుము (పభుండవు |వభు( డెట్టు నాడిన 

నంద మౌనని యిటు లంటి వేమొ 

సీ తనూభవునకు నేడు వైదిక మతి 

శికింవ మా జన్మ సిద్దమే [గ 

హావేశబంధమో యనఘాత్మ: యెటువంటి 

[గ్రహము సోకిన జీవగణములటుల 

నాడుచుండ నవై దికులందు వైది 

క్మ[గహంబు పవేశించికాదె యిట 
లు 

నెదుట! బలికింపు చున్నది యిట్ల నీన 

భానదులతో విమర్శింపుమా సురాథి; 

ఒనర విశ్వానపాతమై యున్న భార్ల 

వాన్సయంబున' బుట్టి నీ కభిమతంబు 

గాని మత మువదేశింప6 గలమె యంత 

రంగ బహిరంగముల దానవాదినాథః: , 

అని, 

సమ్మతింపుము గురుహిత సత్యశౌాచ 

నియమము నిరర్ధమౌ నింక నేటినుండి 

కాన మదినమ్మి నుతుని వికారమూల 

మరసికొను మింకనేని దై త్యాధినాథ : 

439 

200 

201 

202 

స్ రి 

అట్ 

204. 

అని వలు. గురువు తుల వచనంబులు విని నమ్మి వారికిం |బణమిల్లి 

సురారి సుతునిం జూచి యిట్టనియె. 205 
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రొ చ 

తే గీ. 
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గురు లానతి యియ్యని యీ 

వరవై దిక విద్యయట్ల |పావించెను వ 
౬ ల 

త్స: రహి వహింపుచు బుధజను 

లరయంగ నిట్టాడ యెట్టు లభిమత మయ్యెన్. 

బాహ్యవాదాభిమానులై బహునురీరు 

లాగమాంత మంతం బన్న నద్భుతముగ 

నింద సేయుదు రది యెట్టు నీకు భోగ్య 
మయ్యె వారలకంటె జ్ఞానాధికు(డవె 7 

కడను బృహస్పతి ముఖ్యులు 

జడులే వేదాంత మనిన సహియింపరు చొ 

ప్పడ(దద్దిషము లెణి(గిరి 

విడిచిరి నీవా మతంబు వెలయించెదవే ? 

అనిన (బహ్హాదుం డిటనియె. 
ల ష్ 

దై త్యే్యద: నమ్ము మద్యచ నంబు [పాగ్భవ 

గురుదత్త మై నిరంకుశత మెజయ 

సీమతి గురువ్వుతు లెజు(గ రింతయు (వతి 

పామాణ్య విశ్యాన పరత వెది 

కాచారరుచియు వేదాంత వేద్యుండై న 
హరియందు భక్తి యనల్పతపము 

నందు. గల్లక తా ననాదినిథ సంత 

తానందశాఖియె జ్ఞానవుష్ప 

మె యమృతరన మై భవ్యమైన వేద 

కల్పకము నులభమె దుష్టకల్మషాను 

ర [పకృతులకు నెల్ల సారంబు దెలువ 

నాత్మ చర్చింపుమా దానవ్నాగగణ్య : 

[శుతిపహాతకర మని మణి యా 

దృతి( బలి_రి సభలయందు దేవ పకృతుల్ 

శుతి యహితం బని పల్కింరి 

యతి నీచులు లోకవిశుతు లసుర (పకృతుల్. 
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తే. గీ. 

నారదీయ పురాణము 

సత్త్వ |పధానమతులు ను 

ధిత్వంబున నెంచిచూడ దేవ[పకృ తుల్ 

సాత్వికు లసుర |పకృతు ల 

సాతింకులు రజస్తమోవినంకీర్ల్షమతుల్ 
(3 

జ్యోత్సయందు జకోరముల్ సొంపుగాంచు. 

గలుగు నాత్మ నులూక మాగమము లట్ట 

వీని దెవవకృతికిని వేడ్మతోడ, 

మకిలుకొను కోధ మాసురవకృతి కెల్ల. 
లా 

ఖలుల కిటులైన దిక్కున 

వెలసినకృతి కల్పలతిక విడువ(దగునె సా 

ధులు మలి యాత్మ | పకృతిని 

ఫలము గొనుట క్మాశ యించి | బతుకం దగదే? 

తెలివిగల యా గుర్మువభు 

తులు జడులే సది-రోధి దుర్మతభంగం 

బులకై మోనము సేయం 

దలంచినపక్షంబు లవియ తత్పరములగున్. 

ఆదివేదోక ధర్మాచరజైకనం 

(పాప్తతేజన్కు-లే యంతనుండి 

దేవాది బాధ లుద్దెశించి యత్నంబు 

గావింతు రెవ్వరు గర్వుశ క్తి 

నటువంటి సౌదర్శనాధివతి తీవు 

రెశాది దుర్మతుల్ హెచ్చియున్న 

తత్తేజ మడ(గింప ధరణివె మోహనా 

గమములు క ల్పింప(గడంగి రప్పు 

డమరగురు బుద్ధ కణభుగర్ద బి నేంద 

గౌతమాదులు సాధులోక ద్విష దృ. 

మంబు గావింప బాహ్యశాస్త్రంబు తెల 
౧ 

మెరమీఆఅ(గ. గొన్ని నిర్మించి రంత. 
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పరమనియశి( [బాగ్భవములు 

గురులవలన వింటి. గథలు గుజిగా విద్య 

త్పురుషులు శేయోర్డు అగుచు( 

దిరిగిరి తన్మోహళాస్త్ర ధిక్కారములన్, | 217 

నారాయణు( డుండ(”౫ మటీ 

వెతొకని వరుం డటంచు వివరించు దురా 

చారులు పాషండులు ని 

సారులు దద్లో్షి విడువ జను ధన్యులకున్. 218 

ధర |కుతిన్మృతి వై రుధ్యతరము చైత్స 

నేవనాదిక కర్మముల్ 'సేయుచుందు 

చాల నెవ్వరు తన్మూఢజనుబు పావ 

రతులు చర్చింవ(గా వికర్మన్ల గ్గు అనగ. 219 
శ 
) 
ఈ 

'పోడ ల్బూడకయుండ లోన విషయంబు ల్బాల భోగించి దు 

వి [(ర్వాడం బాహ్యమునన 5 కులవలెన్ ద్వేషింపుచుం (డెప్పుడున్ 

బెడాల పేతికుల్ బిడాలము పయఃపానాభిలాషంబులో 

నాడన్ తషరఘటంబు డగజీయు నై రాశ్యుంబు గొన్నట్టు(గన్. 220 

పడులం దవింపం జేయం 

బరధన విద్యాకులాది థానురతేజ 

స్ఫ్ఫురణంబు లెన్ను కొనువా( 

డరయన్ శఠకు( డన మించె నతినీచమతిన్. ' వివ] 

సై . 
దరమున విను విమతుల హైతుకు లరయన్. 29౨ 

ధన మంతయు నాశితజనతతి వీడ్కొని తా 

ననుభవమునకుం గొనుపా 

పని కృష్ణుండు జగతిలోన బక వృత్తి యగున్. లి2ిలి 
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UX 

| ౬ 

లౌ 

నారదీయపురాణము 

ఇటులనె ఘనులకు నిషతమంబు లౌ 
న్స 

బాహుమతంబులు బహువిధముల( 

డెలియ నపన్యాయములకు మూలంబులు 

గానా కెజుంగ యోగ్యములు గాప్ప; 

పొంధు లంధులు గూడి బహునహ; నముఠతెన 
లా పా 

తరువు గానక యున్న దృష్షి గలుగు 

నత నిచే( గడతేరునట్టుగా నాచేత. ' 

గడతరుదురు మూఢకలుషమతులు 

బాహృపక్షంబు లెల్ల సత్సక్షములని 

నీకు | భమమయ్యెనేని యానీచమతుల 
తోడ నంవాద మొనరింతు. జూ(డు నేడు 

నాదు మహిమయె శ్రీజగన్నాథు మహిమ. 
శ 

తత న్మతాభినో 

ద్వృత్తులగు నవై దికు లవిచేయులంగా నే 

హత్తి ంతున్న న్యాయో 

దాతోకులచేత సమ్మతార్థము గా(గన్. 

అని (పతిజ్ఞ చేసి యావె వె దికా[గణి 

తం|డి యెదుట నిలిచె ధన్యపీఠి 

నభయ దాన పంజరాకృతి యగు శౌరి 

నాత్మయందు నిల్పునతిశయమున. 

అంత నద్దెతేయ. డాత్మజు [పతి నన 

శ్యము "సయం దలంచి ,యుద|గబుద్ధి 

గురు నుగత కాణాద గిరిశార్థ దక్షపా 

ద విరించి కవిలకా స్రేజ్ఞ వాది 

పరుల నందజ: బిల్సి వాదింపు( డితనితో 

భవదీయ వరశాస్త్ర పర్వతంబు 

క్రిత ( డాత్మసునయేం[ద హేతిచే( జూర్గంబు 

గావింప' దలంచె మీఘనత మెజసి 
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994 
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తే. గీ. తర్క కర్కశ వాక్కకోదర్శ. మహిమ 
బూని గెలిచితిరేని ననూన శక్తి 

మిమ్ము మన్నింతు వెలయింతు మేదినీత 

ఆశ్వానాంతము 

బర్హా వీడ విరాజమాన! కమలా పాణేశ! నిత్యస్తువ 

ద్చర్తి వక ఏకిరీట జుషవిలన త్పత్పీత భకావళీ 
వా ట = 

గర్హాభంజన: లోకరంజన! శుభాకారోత మాచార మా 

జారసో,త పవ్మితరాజదనుకంపా ప్యాత: చిన్మాతకాః 
రరర == ౬. 

శరణాగత భరణాదర 

హరితాంబర శంబరాలతకాయుత తేజా: 

మురనూదన: పురభేదన 

వరసాధన వర్ణరూప ధారణచతురా! 

మాలిని: విదితదురవలేపా! వీతదోషాదిరూహాః! 

విదితనదనులాపా! విశ్వధర్మానురూపా: 

కధఘన శుభరూపా। కల్పితానేక రూపాః 

కధఘన రదురాషపా! కల్యచూడాకలాపా! 

గ్ ద్యెము 

ఇది శ్రీమత్కంజర్థ కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిళిందాయమాన చెన్నయామాత్య వృత 

కశ్యపగో_త పవ్మిత శ్రీమదల్దాడు నరసింహ |వణీతంబై న 
నారదీయపురాణంబు నందు సవ మాశ్యాసము 

సంపూర్ణము 

227 

2265 

280 



em 

నారదియపురాణము 
అష మాళ్వాసము 

లు 

(శ్రీ మాన్య జాంబవత_ 

న్యా మానన రాజహంస! హంసోత్తంసా 

రామవసంత గుణా|శయః! 

సోమాన్వయవర విభూషః! శోభనవేషా। 1 

అవధరింపుము. నూతుండు కౌనకాదులకు హరికథా నుధా[పవా 

హంబు వెల్లివిరియ నిట్టనియె ననిన వారలు నిజా స్త్ర ధౌరంధర్య 

[పాగల్భ్యంబున వచ్చి నిలిచిన యప్పుడు. 2 

పూర్ణ [బహ్మానందో 

దీర్ణ పరంజ్యోతి రిద్ద తేజో మహిమా 

కీర శుభాకారశ్రీ 
నిర్ణిద న్ఫూర్తినుతు(డు నిలివెన్ నభలోన్. co 

నిలిచి : 4 

పాషండ మతగర్వ పర్య్మతంబుల మీద 

దంభోళియె మహోద్ధతి వహించి 

చార్యాక మత మహా సాగరావళి మీంద 

నౌర్యానలసన్ఫూ ర్తి నాకమించి 

బౌద్ధ దంతావళోదృట ఘటార్భటి మీద 

సింహరాజంబు (ప్రసిద్ధి నెదిరి 

జైన మహారణ్య సంఘాతముల మీ(ద 

నతుల దావానలంబైై స్సురించి 

కవి లాక్షపాద కాణాద వైరించ 

మతఘనాంధతమన మండలార,. 

మండల | పకాండ ఖండ నోద్దండత 

నట జయించె నా *కయాధ "నుతు(డు. ర్ 

* హిరణ్యకశిపుని భార్య, 



446 

తే. గీ. 

సీ, 

నారదడియ పురాణము 

a] 
జా 

అప్పుడు యుక్తులు తొచక 'పతివా వాదులు భంగంబు నొంద సుధాతరం 

గంబులై న వాక్కు ల విజుంఛించి యు ఎన" 
౬ 

యున్న భగవ, తృభావం బెజీంగింప నిట్టనియె , 

భనమతులు వారు నన్నుతు 

అనిశంబు నొనర్చి ముక్తులైరి ధరితిన్. 

యెడ. దం; (డి రోషోద్ధతుండై 

6 

7 

ఆది యెట్టంటెని వా వాసుదేవపరంబై న జపంబు జపియించి మున్నర్భ 

కుండై న [ధువుండు ధువస్థానంబున (బ్రహ్మాది ( దివీజులకం'టె మీదట 

నుండె నది యెజింగించెద వినుము. 

(ధువుని చరితము 

భవ్యవై భవు( డుతానపాదు' డన 

నా ప్రబంధుండు మనకు గుణాధికుండు 

సాధురక్షణచణ శ క్తి చ కధరు(డు 
దుష్టశిక్షణ చణకశ క్రి ధూర్జటియును. 

ధువు(డు తనకుం దనూభపవు! - 

డవుట మహాధన్యు( డయ్యె నారాజున్ వై 

ష్టవ బంధుత్వంబు మహా 

ధువ వూర్యతవః ఫలంబు దొరకక యగునే. 

ధర్మాత్ముడైన యుతానపాదున క్రత్తి 

సీతి శీలునకు నునీతి యనగ 

సురుచి యనంగ. దేజోరానులైన థా - 

రలు గలరిరువు రుదారమతులు . 

వారిలో నురుచివై వర్తిల్లు మోహంబు 

రాజ చం|దునకు నర్వజ్ఞ నిధికి: 

నవియమై యున్న యానునీతికి (భువులే 

డను విష్ణుభ క్తి నిష్టాధికుండు 

“ప్ర 

10 
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గలిగె నానురుచికి గారాపు బిడ్డ డొ 

క్క_రు(డు మోహరాశి కవితమూ ర్తి 

తండి తొడలమీద దాముద్దు సలుకంగ 

ధువు(డు చేరవచ్చి వివకు(డైన. 11 

ఉతానపాదుండు నురుచికి నోడి యుపేక్షించిన. | 12 

"పతి చాగం దెలిసి సురుచియు 

నతిగర్వ గంథి యగుచు న్యాఢువుం గని నీ 
చతనున్న పీకు దగునా 

. 

తతమగు నువ్చైర్మనోరథంబో వత్సా! 8 

సీ కిది ప్రీయమై యుండిన 

నా కడువున. "బుట్టి యతిఘనంబగు తపమీ 

లోకములు మెచ్చం జేసిన( 

జేకూరుంగాక చింత చేసీన గలదే. 14 

అతియోగ్యతము సీకు+ గల్లినను నేడయ్యోన నవత్నీ తనూ 

జత దూష సత్వ ము నొందినా ఆడ వతులై శా ఎర్యంబుచె రాజు నీ 

చతరుంగా 'నిను(జూళె; విత్తు లధి ధికక్లామ్యంబులై. నన్ నిరా : 

కృతముల్ గావ ఘనోషరస్థలుల నాకిర్ణంబుగా( జల్రినన్ . 15 

ఈ రాజాంకమునకు సుకు 

మారుండు శూరుండు నా కుచూరు.డు దగు; వీ. 

డేరాజగు నీధరణీ 

భారమునకు; నీకు నింక(బా[తత గలదే ? 16 

అనిన రాజు నటనే సమ్మ తించిన సామర్ష దుః ఖా శుధారోరస్సుండై. 

మాతృగృహంబునకు నేంగి తల్లి యడిగిన, సురుచి దుర్వ్యచనంబులు 

విన్నవించిన, వ్యథనొంది నునీతి మెల్లన నిట్టనియె_. = 17 

అన్న! దుఃఖమేల యా నురుచి యథార్థ 

మైన యట్టపల్కె-; నల్బభాగ్య 

నామురార్ గొల్వ నట్టౌట కాత్మావ్' . నీ 

రాధమది | నహిరివ నర్హమనఘ 15 

కేం బుటిగ6 బుటిం న్ 

( టె 
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కావున నాపదలు (పావించిన ధైర్యంబు వదలక యనుభవింవ 

వలయు; రాజు తండి; సురుచి తల్లి; ఏరివై నలుగుదురే ? సురుచి 

తపంబుచేసి పార్వతి రు దునకుం బలె మీ తండికిం [బియకాంతయె 

నది. పెద్దల యెడ నై చ్యంబు చేసిన *నది నీకు ననాయుష్క్ట్రరంబు. 

మ త్తనూజుండవై న కతన రాజోత్సంగంబు గోరం దగునే? వారి 

కంటె నాధిక్యంబు గోరెదవేని హరిం బూజింపు; మతని యను[గ 

హంబున (బ్రహ్మాదుల కై శ్వర్యంబు గలిగినయది; యన విని 

హర్షించి తల్లి కిట్టనియె. 10 

అంబ ! కృతార్థుండనై తి నే సకలకా 

మపదుండై న యామధు విరోధి 
గలిగె నాసకలలోకస్వామి. బాయక 

కొలిచి సర్వానురస్థల పదోష 

రి స్థానవీథి వర్తించెద; నమ్మహే 
నాయకాంక తలము నాకు€ దగదు 

ముద్భాతకే కాని; మౌనివర్తనమున 

కబ్బజాదుల కలభ్యమగు నట్టి 

పదము( గోరెదగ జూడు మద్భాగ్యమహిమ; 

నీ తనూజుండనై తి మహీతలమున 
నాకలోకంబు నందును నన్ను నెంచ 

నధివసించెద నువ్చైః పదాంతరమున. ౨0 

అని పల్కి వెడలి వురోపవనంబున సప్త ర్షులం గాంచి వారిం 

గాంచుటయే భగ వదను[గ హంబుగా( దలచు" కొని యా యవమా 

నంబు వారికి విన్నవించి “హిరణ్య గర్భపురువష పధానావ్య క్త 

రూవిణే, ఓం నమో భగవతే వానుదేవాయ శుద్ధ జ్ఞాన న్వరూవిణే” 

యగు నీ మం్మతంబు వార లువదేశించిన యమునాతీరమధు వనంబున 

జవించుచు నీశ్వరుండు సాక్షాత్కారంబున హృదయస్థుండై_ కానువించ 
దేవత లనేక విఘ్నంబు లొనర్చినం దరించి బాహ్యంబున సకలాత్మ 

భూతుండె యక్ష దేశకాలాద్యుపాధి రహితుండై. ఘనచి[త్సకాళుండై - 

నిలిచిన యవ్పరమవురుమనిం గని తర్ష వర్షవాత 'మహోష్మభవశరీర 

దుఃఖంబులు మజచి ధ్యానంబు( గావించిన' యప్పుడు గరుడవాహనా 

రూఢుండై నిలిచి. ee . 91 

నవి నీకు నాయుష్కుర౦బ్కు 
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హరి మెజనె రత్నమౌళ్యు 
త్వరుండై నూతన 'ఘనాంబుద స్ఫూర్తులతో 
నర దుదయాచల *మత్సర 
నిరతిన్ బాలర్కుతోడి నీలాదియనన్. హం [9 

అతని యాననము సమంచిత కుండల 

ద్వయ విభాసి యగుచు( దనరె నికట 

విలసదుచితకాంతి వెలయు బాలారుణ 

ద్యయ సుపార్శం నవ్యవనజ మనగ. 22 

తగ గొన్తుభమణి బింబిత 

మగు జగము వహించి నిలుచు నచ్యుత రూపం 

బగణీయ విశ్వరూపా 

ధిగతంబై నిలిచినట్ట తేజము నందెన్. 24 

చితతర రత్న భూషా 

పా|తములై శౌరిదివ్య బాహువులు నిజ 

స్తోతహిత కభలదన వపు 

ష్పాాతత్య సుర్మదుశాఖలై దీవించెన్. విగ్ 

శ్రీ మంతములై తత్పద 

తామరసము లమరె నఖరధామముతో ను 

ద్దామజ్ఞాన సుకృత క్రీ 

ర్యామాద శ్రీలు నతుల కర్పించుగతిన్.. 26 

ఈ రీతి విజృంభించిన నయ్యోళరుండు ధువునిం గాంచి దంతాంశు 

నంజ్ఞామృత [ప్రవాహంబుచే గాత రెణువుం దొలంగింపుచు వరంబు( 

గొనుము. మద్ద్యానాం చితేందియ నిగహంబున; ీదుష్క_రమనో 

నిరోధంబునం జేసిన తపంబునకు మెచ్చితి. వాయు నిరోధంబుచేసి 

నా యందు(జిత్తంబు నిలివినవాని మదాజ్ఞ చే సుదర్శనంబు రక్షించు. 

సాధుబుద్ధి యగు నీవంటి [పపన్నుండు మన్మాయ జయించి [బ్రహ్మ 

పరాయణుం డయ్యెనేని వానికి వరంబు లిచ్చుబుద్ది నన్ను ద్వరసేయు 

చుండు నని యానతి యిచ్చిన నచింత్యమానంబై మూర్తంబై ముందర 

N-29 

ఘనాధున_, శ వరమత్సరము" జాలార్కుూ, 

ఫలదసపుష్పా। తత్వ, 6, దుష్కర్మ, 
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నెత్తిన( దత్సంస్పర్శ హర్షోవచయంబున స్త్వవశకి గొంత మెజయ 

మూర్తి 7మదాం్తగ్ జ్ఞాన నిభంబై న శంఖంబున నమృత బిందువు 

దొలంక ముఖమార్జ నంబు గావించిన మున్నే విమలంబై న చి త్రంబున( 

(దిభువన గురు శంఖ చక స్పర్శజ న్యజ్ఞాన భానుండు స్పురింవ నిట్టని 

ఏనుతించె. 
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నున్న చతుర్భుజ (బహ్మంబు. గాంచి యేమి సేయుదు నెట్టువినుతింతు 

నెట్టు సేవింతు నని యూరకయుండి హర్షాశువూర్జుండై “స్వామీ: 

[పనన్నుండవు గొమ్మని యతి|పయానంబునం బలుకుచుండి దండ 

౦ బాచదించి వణంకుచు. బులకించి యున్న యతని. గరంబుల 

27 

జయ జయ లనమాన శంఖచ కాసి శ్రా 

ర గదా కిగహణ భుజాాగ |పభావ 

జయ జయ నిజదాన జనయోగ్య బహు కామ 

భువన) తయమయ సంపూర్ణ విభవ 

జయ జయ నర్వాత్మ సంభూత భావజ్ఞ 

సర్వ శరణ్య శాశ ఇత వరేణ్య 

జయ జయ దైత్యభంజన ఘన [పకృతి పూ 

రుష కాల సంయుక్త రూవ నాథ 

ఒక్కారు(డ వివ నిఖిలలోకోదయా వ 

నాంతకారణమైన మహామహుండ 

వొక్క_రు(డ వీవె సకలలో కోతరుండవు 

కలిత శుభమూ ర్తి యెంచ నొక్కరు(డ ఏవె. ౨6 

ఇదిగాన నీ తత్వ్వంబు నెవ్వ రెజుంగుదురో స్వామీ ః యవికృత 
“నిజ రూపుండ వగుట నీకు వివిధ భావము మాయచే విరుదంబు 

గాదు. దినకర కరజాల 'మూషరస్థాన సంగంబున నవికృతమేనీయు 
నిజరూప  వికారంబు వహించునట్టు సీ రూపంబు వైకృతంబును 

గారణంబునన వినంబడియె. ఆ వైకృత రూపము జగతని వేదంబులు 

వలికె. కారణం బగు నవి (బహ్మమును, నత్తునని విన్నవించు; నట్టి 
దేవ వంద్యంబులైన యీ రెండు రూపంబులు భజించెద. విశ్వమూర్తి ! 

నిన్ను వేదంబులు దశశతముఖుసింగా, సహసాక్షి పాదునింగా( 

బలికె. మణీయును నహ్మసముఖపాదాక్షి బాహూరునింగా(. బలికే. 

7, మవా "జాగ, 8, (గణి, 9, మూవక్ష 
తా 

N-29X 
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వితతునింగా నణువుంగాను దీర్దునింగాను పలికె, [బహ్మభూతుండవై 

వితత విమలరూవుండవైన నీయందు నివిశుతము వేజైయున్న 
యదియుంటోలె. జూడంబడి స్వాాశయాభిన్నం బయ. జల మయం 

బగు ఫేనంబు గాన్సించి లయకాలంబున వెబుగాని యట్లు వివిధ 

రూపంబు లన్నియు నిన్నుం గలయు. లోకంబులలో నగణిత పృథు 

శ క్తివై యుత్పథస్థుల నాశంబు నొందింవుచు( !బణత జనంబుల 

ననంత జ్ఞాన దానంబులం బోషింవుచు నిన్ను సేవింపని వారిని ధన 
తనయ వధూజనంబులచే మోహంబు నొందింపు చుండుదు. నీ 

'స్వేచ్చనే [తిజగ దుదయ నాశంబులగు సకల స్వజన కామోత్సా 

దంబును, ఖలజన వ్యాపాదనంబును జేయుట స్తుతియింవ వలయు; 
ననికాశ  యగణిత గుణ సిద్ధుండవైన నిన్ను నుతించనేర. వంద 

నంబు సేయనేర. కందనిభా ! “శంఖంబు పూని యిందు నిభాననంబై 

సుందరా వలోకనంబై సుచారంబై బృందారక జనవందితంబై 

సురూవంబై న నీ రూపంబు శేవించెద. ఉత్తమ స్థానంబుం గోరి 

తవంబు "సేయుచు సాధుమునీందగోవ్యుండవై న సిన్ను( గంటి 

కాచంబు వెదకుచు దివ్యరత్నంబు కాంచిన యట్లు కృతార్థుండ నైతి. 

అవూర్వ దృష్టంబులై న నీ పాదపద్మంబులు గంటి విడువం జాల. 

గామంబులొల్ల( గల్ప వృత్షంబు( జేరి ితుషామా తంబు వేడం 

దగునా? మోక్షవీజంబవగు నిన్ను శరణంబు నొంది, బహిస్సుఖంబులను 

భవించునా రత్న ఖని తనకు సిద్ధించిన, గాచమయ భూషణంబు 

యుక్తం బగునా? యవ్మత్సాదాబ్ద భక్తి యెల్లప్పుడు నాకు లభింప 

వరంబి మ్మీవరంబే మజీయు మతియు వేండెద నని యాత్మసందర్శన 

లబ్ధదివ్యజ్ఞానంబునం బలుకు నతనిం గాంచి భగవంతుం డిట్టనియె. 29 

విను రహన్యము వత్స ! విష్ణు నారాధింప 

ఫల మీతనికి నేమి గలిగె నంచు 

జను లాడు కొనుదు రసాధు వాదంబు లి 

ధ్రెది లభింపక యుండ; నిష్టమైన 

యుత్తమ స్థానమే నొకటి నీకిచ్చెద నీకు. 
గల్పాంతమున మన్నికాయ సీమ 

యందెద వఖిల్మగహాధార భూతుండు 

వైకల్పకాల (ధువాధి లక్ష్మీ( 

10, తృషా, 
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తే. గీ. గాంచి నరె రె ఏక వంద్య భాగ్యము వహించి 

మ|త్ససాదంబు వలన ధర్మగుణ శీల 

యైన మీ తల్లి వరనీతి యానునీతి 
గారవించంగ నిఖిల విఖ్యాతి నుండు. 

మ. అని లాలించి నిజాలయంబునకు నత్యంత వననై్నక హృ 

ద్యనిరీక్షన్ నసిజదాసు. దామరలి యత్యాన క్రి కి సీక్షింవుచున్ 

జనమింటన్ నుర సిద్ధ సాధ్యవరులంచ చత్క్మల్ప భూజాత నూ 

తన నూనంబులు భోరునం గురిసి రుద్యద్భకిమై మె నంతటన్. 

క, పరమ పద మందె సిగతి( 

బరమానందమున (ధువుండు; వరమాత్మ కృపా 

పరు(డై [పనన్ను(డైనన్ 

గరము ననాశాస్యవస్తు గణములు లేవే | 

(పహాదు(డు తం|డికి భగవత్సభావం బెతీంగించుట 

ఆ.వె. హరి |పసన్నమూ ర్తి యగుట ననేక వి 
ఘ్నములు గలవు భజనకాలముననె 

యలసతయును నిద యతిభయంబులును గా 

మాతురతయు మదము నాదిగాగ. 

క. తరియింపరావు విఘ్నాం 

తరములు హరిభజన వేళ; దర్వీకర కే 

ఖరమసక రత్నమువలె 

దొరరునె సుకృతులకు. గాక దుర్తభము లిలన్, 

క్, అరయ(గ౧ గోధాదులు (శ్రీ 

హరి కల్పమహిరుహమున కావరణంబుల్ 

దొరకంగ నీవు వానిన్ 

నిరసించిన యట్టి భాగ్యనిధికిం దక్కన్. 

క. అరిషడ్వర్గ మహాఫణి 

పరిగుప్త దురాప చక్రపాణి నిధానం 
బురు విద్యనొందు వారిన్ 
నిరతము సేవింతు నిత్యనిర్మలు రగుటన్. 

81 
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లె& 

లర్ 



తే.గీ. 

రన 

నారదియవురాణటుి 

హరి భజించుట దుష్క్కరంబని యుపేక్ష 

సేయువా(డతి నీచుండు శ్రీవిభుండె 

యంతరాయంబు లణ(గించు నమ్మ హాత్ము 

శరణమని కొల్వ. [బాపించు, బరమ పదము, 

(శద్ధాతిశద్ధభావ ని 

బద్ధాచ్యుత భజన శుద్ధి |పావించి యఘా 

నద్ధాంతరాయములు చను; 

నిద్ద మహాదీపకిఖల నేగవె తమముల్ 2 

అని మజియు నిట్టనియ, 

నాలుక గల్లియుం దురితనాశనకారణ విష్ణు క్రీ ర్రన 

శ్రీలు వహింప. డెవ్య(డ నుకీలుడు వాడు; విము కసౌధరా 

చ్కాలికి నెక్క నిచ్చెన యకించి దుదారత( గల్ల నెక్క_(డే 
"ల N 

జాలిశు( డట్టి మూడుని నపాయరతుం దలం౧చంగ.6 బావముల్ . 

కాన గోవింద మాహాత్మ్య కథల యందు 

నిరువమానంద మొంది వర్ణించి సన్ను 

తించి న ర్రించినట్టి యా నియమవపరు(తు 

పరమ భక్తుండు ఘనుండు సద్భాగవతు(డు. 

జలజాక్ష భక్తులం గని 

పులకాంకురములు వహించు పృరుషన కవియే 

వెలలేని వ్యజకవచము 

నలుగడ దురితాస్త్రచయము నాటునె వానిన్. 

హరి దివ్య కథాశ వణాం 

తరమున నానంద బాష్పధారలు వడి యాం 

తర తావషుతయ దహన 

సృృరణంబులు మాను నెట్టి వురుషులకై నన్ . 
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శీలి 

అని యప్పుడు (ప్రహ్హాదుండు భక్యాహ్లాదంబునం బలికిన భగవత్ప 

భావంబు విని హిరణ్యక శివునకు భగవదిచ్చవలన రజ స్తమో।దే 

కంబున గశ్వోత్సేకంబు వొడము నంత. 44 
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అతిరోషోదృటు. డా హిరణ్యకశిపుం డాటోపతేజోమహో 

ద్గతి హుంకారము సేయునంతనె భయోద్భాంతిన్ వణంకెన్ శచీ 

పతి; భూభృద్గహనాంతరాళ పతి వి|భంశ ంబు దాల్సించె దే 

వత లెల్టం జలియించి | మొక్కిరి భయవ్యాలోల చిత్తంబులన్. 45 

మునివరులు ధ్యానయజ్ఞ జ 

ప నియమ నముపాననములు వాటింపక యా 

తని మనను వట్టి మధునూ 

దను వైభవ మాత్మయందె తలంచిరి ఖీతిన్. 46 

అతి దుఃఖశ్లీలు( డని విని 

యతనిని నిందించరైరి యాత్మజ్ఞ్జులు శ్రీ 

పతి కర నఖరచయముచే 

దితి నుండెడువా(డు గాన దితిజుండై నన్, 4&7 

ఇట్టు హిరణ్యక శిపుం డంతరంగంబునం గోథ వారి తరంగంబులు 

వెల్రివిరియ నిజకుల శ|తుండైన వుతునిం గాంచి చేరంబిలిచి. 465 

ఉరమున జేర్చి కుమారక ! 

పరమరహన్యంబు. దెలిసి పలికితి భళిరా : 

తిరుగం బలుకుర మాధవ 

హరి కృష్ణ ముకుంద శౌరి యచ్యుత యనుచున్. 49 

ఇటువంటి హాస్యదురు క్షులు వలికినవారిని శిక్షించి రాజ్యంబు వెడలం 

[దోయించితి; సీ వెచ్చట వింటి వనిన నిర్భీతుండై తం|డితో 

నిట్టనియె. 50 

ఇటులం బల్కుకు మెన్నండేని ననురాధీశా | ఘనై శ్వర్య సం 

ఘటనామూలము దుర్భవాగ్ని శమనాకాలాభమౌ నచ్యుతో 

తటి మంతం బతిహాస్యమన్న భయకశోక|గస్తు(డై దేవతా 

తటినిన్ స్నాన మొనర్చినం గలుగునే తండీ ! వవిితత్వముల్ . 51 

కావున హాస్యం బనీన( బాపంబు దీర నేనుమారులు కృష్టా యని 

స్మరింవుము. మాయ సృజించిన జనులను దారు ఫతిమలంటోలెం 
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దిప్పుచు నున్న వా(డు. తదీశ్వరశ క్రిం కాస్ నిమేషోన్మే షంబుల 

యందేని సమర్థుండు గాడు. నీ వసాధువచనంబులు వినక నర్వశ్వ 

రుని వే(డుకొనుము, వూర్వపాపంబు లేనియుం దొలంగు. 

ఈ యైహికంబు నుఖంబుగా, గోరుచున్నవాండవు. తద్దుఃఖం 

బెఖీంగించెద. ర్ర్లి 

_పహ్హాదుండు తండి డికి భవదుఃఖ స్వరూపం బెణింగించుట 

సీ. 

తే. గీ. 

కేవల బహుమలా కీర్ణమౌ జనని గ 

ర్భంబున సౌకుమార్యము వహించి 

యుల్బంబులో [సుక్కియుండి సంభుగ్న క్ర 

రాగి పృష్టాధికుం డగుచు మర్యు 

డత్యా కము కటు గ సుతీష్టాల్షత్యుష్ణ లవణంబు 

లగు తల్లి భుజియించు నట్టి 12 భోజ 

నముల వేదనలంది నల(గి నిజాంగ (ప 

సారణాకుంచన శక్రి లేక 

యనిళ మలమూ[తపంక లిపాంగు( డగుచు 

జన్మశతముల చైతన్య నరణి(దల(చి 

పరితవించుచు నిజకర్మబంధనమున 

గర్భ దుఃఖంబు గాంచు నగంబు నందు. ధ్లి 

(పాజా వత్యవాత పిడ్యమానాస్థి బంధ నుండై [ప్రబల నూతిమారుతంబులచే 

నధోముఖుండై క్రేశంబున మాతృజఠ ర ంబు వెడలి మహామూర్చనొంది 

బాహ్యవాయు సంన్పర్శంబున విజ్ఞాన [భంశంబు నొంది శరీరంబు 

కంటకంబులం బొడిచిన యలట్టు, కకచంబులం జీరిన యట్టు వేదన 

లంది పూతి [వణంబులతో [గిమియుం జోల ధరణిం బడి కండూ 

యన పరివర్తనంబుల యందు ననమర్ధుండై స్నానపానాదికంబుల 

యందేని వరేచ్చంగాని తాం జేయ నశ క్తుండై కీట దంశాది 

బాధల నొందియు వారించుకొన దకుండుగాక పొత్తుల పయిం 

బవళించి దుఃఖంబు లనుభవించు బాల్యంబున మూఢాంతఃకరణుండై 

యజ్ఞాన తమశళ్చన్నుండై యే నెవ్వండ ౩ _ నెచ్చటికి నే.గుచున్న 

ll. నుశీన్ల లవణంబులగు, 12. వస్తుభోజ. 



456 

౭ u 

తే. గీ, 

తే, గీ, 

నారదీయ పురాణమ 

వాడ? నే రూపంబువాండ ? నేబంధంబున బద్దుండ నెనవా(డ ? 

కారణం బెయ్యది? కార్యం బెయ్యది? యకార్యం బెయ్యది ? 

వాచ్యం బెయ్యది ? యవాచ్యం బెయ్యది ? ధర్మం బెయ్యది ? యధర్మం 

బెయ్యది ? కర్తవ్య మెయ్యది ? యక రవ్య మెయ్యది? గుణదోషంబులు 

గలయది యెయ్యది? యని తెలియక శిక్నోదర పరాయణుండై 
కార్పాసటజంబు తంతు కారణ పకొఘంబులచేతం బోలె నానా 

దుఃఖంబులచేతం బరివ్హుతుండై యుండు. యౌవనంబున నర్ధారన 

దుఃఖంబుల నర్గావన దుఃఖముల నృపాలాదులచెత నర్థ వ్యయ దుఃఖం 

బులం బొరలుచు వ్యర్థోద్యోగంబు నంది యణంగుచు నుండును. 54 

పుత కశత మత ను 

మిత ధనాద్యములచేత మెల(గిన నుఖముల్ 

చితముగ నున్న కైవడి! 

బా[తములే ధర్మ సౌఖ్య థాగ్య[క్రమముల్ . ర్ర్ 

ఈ భవంబుల యందునెన్నె న్ని యోనుల 

జనియించు విగత విజ్ఞాను( డగుచు 

నలరి తత్తద్యోనులందు వై రాగ్యంబు 

నందండు నుఖముగా ననుభవించు 

నరకంబులోవల నల(గి దేహముమీంది 

యాన మాన(డు నిరాయాస బుద్ధి 

నాత్మ జాయాతన యాగారవత ధన 

[దవిజ బాంధవమై!తి( దగిలి యాత్మ 

యందు చను మెచ్చుకొనుచు నత్యంతదురిత 

కోటు లొనరించుకొనుచు దుష్కుంఠి తాత్ము( 
డగుచు నంసారచ।క్రంబునందు( దిరుగు 

మానవు( డగమ్యతర దేవమాయ కతన. 56 

ఆత్మలో దారవు తధనాది మోహ 

ములు మహాదుఃఖతర వీజములు చెలంగి 

తనువు భేదించి వెడలి చేతనుని బాయ 
మున( దవింపంగ( జేయు నమోఘశ క్రి. బ్ 
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స్థిర మహాదుఃఖవాహిని సింధువయ్యె 

ముదిమి యెన్నియవస్థల, బొదలు మృత్యు 

భతి సన్ని హితంబుగ( బెక్కులేల 

వార్థకము వంటి దుఃఖ మివ్వనుధ గలదె ? 55 

మణియ వహ్న్య్యంబు వాతాసి మృగాహి పక్షి పశ్వాదులచేత 

జనునకు మృతిభయంబు [పావించు నింక నిన్ని యననేల ? 

నెయ్యదియు జనులకు నాశకరంబె. నాశ హేతువులు కాని దేశకాలం 

బులును లేవిట్టు భవంబున విమర్శించచు సుఖం బెజుంగమి నెట్టు 

వితర్కించిన దుఃఖకరంబులే యగును. 59 

ఆధ్యాత్మికంబును సాధిభాొతికము నా 

నాధిదై వికమన నమరియుండు( 

దాపతయంబందు( దనరు నాధ్యా క్ 

మగు నది శారీరక మనంగ మాన 

సంబన రెండయి జరగు( వీనన శిరో 

రోగ 'భగంధరాకోజ?లో। గ 

గుల్మ కూల శ్వాన కుష్టాతిసారాది 

కంబయి శాదీరకంబు వెలయు ! 

లై 
గ 

మానసిక మెంచి చూడ గామ మద లోభ 

మాన విద్వేష భయరోష మత్సరావ 
మాన శోక దురిర్ష్యా మమత్వ మూర్ధ 

తా దురాచరణంబు లిద్ధరణిలోన. 60 

మృగ ఖగ మనుజ విశాచో 

రగ రాక్షస ముఖ్య వీడ || పావించినచో 

నగు నాధిభౌతికంబన 

నగణేయంబై న తావ మతి చితముగన్. 61 

శీతొష్ట వర్ష విద్యు 

ద్వాతాంబు ముఖ [ప్రభూత బహుతాపము వి 

ఖ్యాతముగ నాధిదై విక 

మై తగు శాస్త్ర క్రమమున నారసి చూడన్. 62 
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స్థావర [కిమి జలచర పక్షి పశు నర 

దేవ ధర్మాత్మ ముక్తి పరజాతి 

[క్రమమున నెంచ(గ( ద్రథమంబు లవి ద్వితి 

యంబుల కన్న న నహ్మస భాగ 

సమధికంబులును సూక్ష్మంబులు నూక్ష్మనూ 

క్షుంబులు సూక్ష్మతరంబు లట్టి 

సుస్థూలములు స్ట న్లూలసుస్థూలములునునై 

సూల తరంబులు కీల మెజయు 

కర్మబంధ నిబంధ నోత్క్మటములైన 

[పాణు లుండని చోదు 1కివిశ ఇంబునందు( 

గలదె యంగు? కాష్ట్రమ క కళయునైన 

నిర్ణయించిన సీధరణితలమున. 68 

దేహాంతరంబున( గొన్ని యాతనల నొంది దేవ నర పశు పక్షి తిర్య 

కావరత్వంబులు గాంతురు. వాచిక కర్మదోషంబున( బశుత్వ మృగ 

త్వంబులును, మానసిక కర్మవో షంబున నంత్యజత్వంబును, శారీర 

కర్మదోషంబున స్థావరత్వంబు నొందుదురు మణియు. 64 

అతిభయంకరులై న యమకింకరులు [కోధ 

తామాక్షులై వేగ దార సిల్ల( 

గని వివశత నొందయగా వారు యాతనాం 

గంబులో నిల్సి దుష్క_ర్ము గళము 

కఠిన పాశంబులః. గట్టి యీడిచి తెచ్చి 

రాజభటులు సావరాభులంబఠలె: 

దూలించి సంత వ తాలుకాన్విత కాప 

ధంబున నడిపింప6 దావ మంది 

యపుడు షుత్తృష్ణ లుదయించ నతికళాాప 

హారములు వింపువై నొడ నత్యశ క్తి 

నిర్ణర స్థలముల వెంట నిలువసీక 

తరుముకొని హ్రోవ మూర్చి ల్రి తెరితేరి. 65 

18. 
mn న 

లోకంబు నందు. 
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ఒనర నవతి నవనహ్మన యోజ నాధ్వ 
ముద్దతంబుగ మూండు ముహూర్తములను 
శమన భటు లిరువురు మహాసాహసికులు 
యమ నివానంబు. జేర్తురు యాతనలకు. 66 

నివిడోల్ముకచ్చట నిజమాంసచయము( గా 

వించి యు గత( దినిపించి రొక 

యెడ నొక్కరునిచేత, దొడిమడ నొనంగించి 
రుగ మహార్భటి నుగలోహ 

ముఖ గృ|ధములచేత ముహురాం|త కృంతనం 

బొనరించి, రధిక మహో[గ నర్చ 

వృశ్చిక దంశాది వివిధ దంశనముల 

వెదన లందించి, ద్విప మహీధ 

రాగ పాదంబుగా(దో (చిరంబు గర్త 

రుద్ధులం జేసి యాయుధ విరుద్ధులైన 

విడువ కంతంత బాధించి వేగ గనలి 

శమన దూతలు దుర్వారళక్తి మెజసి. 67 

తమి[షసాంధతా మిన రౌరవాదులైన యాతనల నరులనేని, నారుల 
నేని యన్యోన్యనంగ దోషంబునం  బొందింతురటుగాన సర్వ 

జగత్పూర్డుండై న భగవంతుని భజించిన నకల దోషంబులు నణంగు 

మజియు, 65 

పలుకుట కుడుచుట కట్టుట 

నిలుచుట తిరుగుట సుఖించి నిదించుట, లో 

కులకు హరి వేరణమున( 

గలిగినయవికాని వెజె కలుగవు తండీ : 1 69 

కావున (దామనబుద్ధి విడిచి పూర్వుంబునం జేసిన హరి వూజనంబుల 

లభించిన మ హైశ్వర్యం బనుభవింపు చున్నప్పుడుం బూజింపుము. 

కృత ఘ్నుండవు గాకుము. నర్వేశ్వుర కల్పితన్వభావంబు విడువ 

శక్తుండు లేడు గాన! దం|డియెని గురుండేని యహిదంష్టా[గంబు 

పయి [వేలు చావిన వారింవ వలయునని న్యాయంబునం బలికితి, 

సీ యవరాధంబు క్షమింపు, మని పాదంబులం బడిన. దద్దెత్యవతి 

యిటనీయె. 70 
se] 
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హార ణ్యత శిపుయి హరిధక్తి వీడుమని .పహోదుని మందలించుట 

సీ. 

ఓట అ 

తగునె నీకు నళ కిధరణీనురోచిత 

కర్మంబు చేయ మద్దర్భమున జ 

నించియు ధూర్తులౌ సీరదేక్షణ పక్ష 

జనులు వచించు నిస్సార బుద్ధి( 

బలికితి వీరీతి బాహ్మణ దుర్లోష్షి 

వలకద శోభన కళకు మూల 

మస్మతుు_లోచితమైన తేజము నీకు 

నెవ(డు తప్పించె నిద్ధశ క్తి 

. మణి జపానూన సంగతి మాడి నంగ 

దోషమున నంభవించు తద్దుణము నిజ కు 

లాభి వృద్ధికి. దనవారి నాచరించి 

తిరుగుటయ నీతి యి(శనేని తెలియ జూడు. 

హరి పక్ష క్షపణాధిక 

తరతేజము మతు_లోచితం బగు బిరుదా 

హరిం జేరి కొల్చితివి యా 

వురుషాధము నట్టు లజ్ఞ( బొందక వత్సా! 

సకల జగ్మత్పభుండ నగు సాహనళాలికి నాకు. బట్టివె 

జ af 
a Treble 4 
న... 

యకట : భజింప నేమిటికి నన్యుని ? నెక్కిన వానికిన్ మదో 

చ్చకరివరంబు కొంచెమగు సామెత గాంగం బరో క్రి నిష్టన 

ర్భకు(డవు గాన మన్మహిమ పౌరుషమింతయు( గాన వేమనన్, 

నాకు (పభుండు లేం డఖిలనాథుండ నేనె; | పతాపశాలినై 

యేకరథంబుగా జగములెలు నితండె (పభుండు, దెవుండున్ 

లోకగురుండు నినృమబలుండు; గుణాఢ్యు(డ; నేనె యిన్నిటన్ 

శ్రీకరమూర్తినై వెలని చితవిచితత నుంటి వేడుకన్. 

Tl 

72 

78 

74 

దేవతలలో విష్ణుదేవుం డనంగ దేవో త్రముం డొకండు గలండు. శంబ 

రుండువలె మాయగలవా. డతని. బెక్కు-మారులు జయించితి, 



గీ, 

నారదీయపురాణము 461 

నాకంటె నాత( డధికుండని సీకే ద్విజులు జోధించిరి ? వారిం 

దోడొ-ని తెమ్ము, భాషించెద; విష్ణుం డెట్ట యట్టనే సర్వోత్క్బృష్టుండ, 
నతని విడిచి నిజకులొచిత శౌర్యంబు వహించి, యోరి! సింహ 

కిశోరంబ ! దేవ మృగ |వజంబులతో నుండ నర్హంబె నీకు? నీ పౌరు 

షంబు చూవు మనిన నంజలిచేసి పహ్హాదుండు తండి కిట్లనియె. 75 

దె క్యేం|ద * యిన్నియు. దగు (దిజగజ్జయ 

నంపద నీకు; నోస్వామి | నేడు 

[పాకృతుండవు నీవు పరమాత్మయెన యా 

హరి నిజాంశంబున నవతరించి 

యిట్టి యుండక యున్న సీ శౌర్యమీ శకి 

యౌ మ హైశ్వర్యంబు నేలకలుగు | 

నిది వితర్కింపక యేల వల్కితివి [బా 
హ్మణ గోష్షి విడుమని యనృత భాష ? 

యంధతమనబిలము చొచ్చునవుడు దీప 

మెట్టు దిగనాడ వచ్చు? సమిద్ధమత్స 

రాన్విత ద్వేషమున నిట్టులాడ (దగునె 

యకట నీకిది ధర్మమె యసురనాథ : "76 

నన్మార్గ _ దర్శనంబునకుం దనకన్నులు దానె చెజచుకొనిన వాం 
డమృతాస్వాదఫలం బగు సాధునంగంబు విడిచిన వా(ణు; భవోద్దీవనా 

నలంబైన ఖలసంగంబు నొందవచ్చునే ? విష్ణుండు సర్యమయుం 

డగు నందునేనియు ద్విజులు [పధానతనువులు; వారి విడిచి వృథా 

జన్మంబు గావించుకొనం దగునే? గో బ్రాహ్మణులు పరదేవతలు; 

హవిర్మంత్రన్వరూ వు లొకచో మంతంబు లుండు. ఒకచో 

హవిష్యంబు లుండు. విష్ణు శక్రి [బాహ్మణాధారంబు. నమస్త జగ 

దాాశయం బైనయది. విపుల నాశ్రయించి దేవయోనులు (బతుకుదురు. 

దేవతల కేని పరదేవతలై న [బాహ్మణులకు నెవ్వండు వందనంబు 

సేయండు ? [బాహ్మణులు జగ |దధంబు నడువ నక్షంబు లె నవారు. 

[మొకిన( బూజించిన( దలంచిన రకింపుదురు. నరులకు 

[గో బాహ్మణుల కంటె దృష్టాదృష్టహితంబు "లేదు. దర్శన స్పర్శన 

కీ రనంబులచే [గో బాహ్మణులు పావంబులు హరింపుదురు. నితోప 

పాపాగ్ని నవజలై న జనుల నీలోకంబులు మింగ్గవే గో బాహ్మణులు 

వారింపక యున్న భవవ్యాధిక్టి ప్లులెన వారికి దివ్య జ్ఞానాషధం 
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బొసంగి రక్షించు. దైత్యులకు గో బాహ్మణులు విష్ణు పరమపద నిధా 

నంబు! దెలుపు సిద్ధాంజనంబు మూర్తులు; గో బాహ్మణుల నిధ్రైజుంగని 

వాడు నిర్విషాణ వశువనిన విని హిరణ్యకశిపుం డా|గహించి 

వెడనవ్వు నవ్వి యిట్టనియె. TT 

అవురా !: యెంత మహాద్భుతం విది! ఘనుం డన్మత్కులాంభోధి సం 

భవు. డీ బాలుండు తా బిడాల మెలుకన్ (మార్థించినట్టన్ , భుజం 

గవితానంబు మయూరముం బొగడురేఖన్, శ్రీ మనోనాథు ను 

తవ లీలన్ వినుతించ నిటిదియె మందత0బు దురుదియున్. 76 
నే టు బె బెడ 

మత్సుతు, డవయ్యు నీవు ని 

రుత్సవమతి నజ్జునట్ర యుండి, విహీనా 
జా (౮ 

స్మత్వేవకుల నుతించెదు 

మత్సాహస ధైర్య శౌర్య మహిమలు వినవే ? | 

వాయనము చూతవనమున, 

దాయక వర్తించి నింబ ఫలకాంక్షకునై 

యా యడవి. దిరిగి నట్టున్ 

వబాయునె హరి నెజుంగుదువె దురాత్మక : యనుచున్, 

మనకు సీ హరి నుతి వినుట యుక్తమె ఇ యెందు 

నున్నవా( డాహరి ? యోరి । తంతు 

జాలంబు లేకయ, చేలంబు నేసిన 

గతి, నభిత్తిని చితకర్మ కలన 

గావించి నట్టులు, గగన పుష్పము సౌర 

భా[ఘాణ మొనరించు నట్టుల, నిర్వి 

వయుండైన శ్రీహరి సన్ను తించెదవు శ 

శుత్త్వ్వంబు నొంది యశుద్ధ బుద్ది; 

నూక్ష్మదృష్టుల మా హరిం జూడ; మల్పు. 

డెవ్వరు. డెలుంగు మాకంటె? నీదురు క్రి 

విడువు మని నిందసేయు నా విభుని గాంచి 

జ్ఞాన పాథోధియైన యాసూను( డవుడు. 

79 

60 

81 
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ఆ.వె. కనలి చెవులు మూసుకొని, తను మాత దా 

తే.గీ. 

అకు(డు; వాండు, చావలమున ఖన్ను ( 

డగుచు, బరమగుచు నిరంతరాహితు (డైన 

గుచు( డవార్యు' డనుచుం గొంత నిలిచి. £2 

సత్యంబు సీవెబుంగక యుండుట మునీం|దుల కెని యెజుంగం 

బడదు. జడన్వభావుం డజడన్వభావుని నెఅుంగునె ? అతం 

డకల్పనుండు. నీవు బహు కల్పనుండ వతండు నిగూఢ 

తత్వము. సీవు (పకటార్ధ దర్శివి. ఏ దెవులకు జ్ఞానంబుచేత( బరా 

యణుండైన విధథాతి కేవల చక్షురాదికము గావించె నాదేహులు 

కారుణ్య మాతంబై యతీందియుండై న యతని నెట్టు నెజుంగుదురు ? 

మనం బతని నె్దెజుంగు ? మాత్సర్య ;దంభన్మర పంకలి ప్తంబైన 

యదిగాన నేనును లెస్సగా నెజుంగ. నుఖాత్మయె సర్గమయుండై న 

యతని నెతింగిరేనియు భేద పావీణ్యము లేదు. నిశ్చయ మితండె 

విభుం డనవలయు. మాలిన్యంబు వహించిన మది శుద్ధ జ్ఞానం 

బెజుంగనేరదు గాన వై రాగ్యంబను జలంబుచేత మాలిన్యంబు గడిని 

కొని కొందటజెజుంగుదురు. ఈశ్వరుం డస్మదాదుల కెట్టు గోచరుం 

డయ్యెడు. మాత్సర్య లోభ స్మరదోష శిష్యులమైన యేము విష్ణుని 

నెజింగితి మేని నష్టాంగయోగ తంతంబులచెత. బర్గభుజులై న 

మునులకు వృథాయానంబుగాదా మేమన్ననో తాదృగ్గతి కాంతులమై 

యతి మాయా వృథాహతాశుల మై యాయజు నెబుంగ మొకా 

నొక ప్పుడు కించిత్తు నెజింగితి మేని యప్పుడే మాయ గప్పుచున్న 

యది. అది యెట్టంటెని విష్ణు దర్శనంబునకు మజశీయుం గారణంబు 

వినుము. 88 

జ్ఞానమున కావరణము మత్సర పటంబు 

తన్మహామత్సరంబు నేత్రముల( గప్పు 

కొనిన కతమున విష్ణువు గనక యనికి 

నీకు నహజంబు గాదె యోనిర్దరారి ! 84 

కన్నులు గప్పుకొనిన వాడేమి గనియెడి. భక్తి పూతుండవై 

చూచితివేని భగవంతుని సిద్ధాంజనాస క్త నయనుండై సిద్ధుండు 

దివ్యాషధంబు(గ న్నట్టు గనియెదవు. న్య్వమాయబే నమన స్త "లోకములును 
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వశము చేనుకొనినయెని యీశ్వరుండు కవల భకి చేతనే వశ్యుం 

డగును. £5 

అఖిల సుఖభాజనంబగు నా పరాత్మ 

నొల్పక సమస్త దుఃఖాబ్ది నొంది మునిగి 

జను(డు మూఢాత్ము, డగుచు శోచ్యత వహించు 

నేమి చెప్పుదు దైత్యకులేశ ! యింక. 56 

అటులం బుతు(డు వల్క( దండి పటుగర్యాథీలు: డై | భూకుటీ 

కుటిలాటోప ప పరిస్తటోత్కట కటు[కోధోదృటాన్యంబుతో 

జటులో దృర్జన వర్ణమాఘనునివై సంధించె నాత్మార్గ నా 
నటదుద్భూత నృసింహ భావిభవ సన్నాహంబు నూచింపుచున్. 5 

ఆ మూఢుండు గోవింద శరణ్యుండైన సుతుని భటులచే నిజాయుళ్ళె 

షంబునుంటోలె. [దోయించి, తద్దురుని వక ంబుగా( జూచి పొమ్ము 

పొమ్ము లెస్స లెస్స; ఈ శిశువు నిట్లనే చేసితి వనిన మహా పసాదం 

బని నిజ గహంబునకుం జని విష్ణుని విడిచి దైత్యు ననుచరించు 

కొని యుండె; నంత నద్దెత్యుం డా బాలకుని గురుని మింటనుంబి 

యప్పగించిన గురుభక్తి భూషణుండై వాం డశేష విద్యా విశేషంబుతో( 

గొమారంబు( గాంచె; నాస్తిక్యం బసాధురతియు. గౌమారంబున 

లోకులకుం గలుగు. ఆ కౌమారంబున బహిర్విర క్రియు నంతరం 

గంబున హరి భ క్రియం గలిగి సకలకళల నితడు పూర్ణుండు గాక 

మున్నె (వకాశితానంద పదంబైన జ్ఞానచందుండు సమ స్త కళలుం 

టోష్షించె. జ్ఞానచందునకు 'క్షేయంబును, రాహు ముఖలయంబును 

వోషాన్వితత గ్షంబునుం డ్రా వంపక యెల్దప్పుడు నుదయించి కళంక ము 

లేక హృత సేర్వతావళ క్రియె (పకాశింవ దై "దెతేం [దభయంబున గురుండు 

బోధింపకమున్న (బహ్మంబు సాక్షాత్యారం బయ్యె, సహ స్రమార్గం 

బుల వెలుంగు హరిపసాద దీపంబున సకలంబునుంగాంచె. గురూప 

దేశంబు మహామతికేటికి ? మూఢమతికింగాక; నిరామయునకు 
నౌెషధంబెటికి నుత్క_ట రోగ భావికింగాక యని విమర్శించి 88 

న్ని అక్ష సంపూర్ణ కళాలశ్షీ శీ 

నంపన్సు ండెన సుతు నిశాచరపతి ప్రీ 

శంపుచు నానందము నను 

కంపయు నుప్పొంగ+ బలి 36 గెడుమన్న నతోన్. 89 
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తే.గీ. 

ను జా Mh 

నారదీయపురాణము 

బాల్యమున నీవు [బాహ్మణ[పవరు లాడు 

నిషురో క్రి పరంపర సీబుగవ్పు 

నిప్పువలె నుండీ పభలేక, నేడు వత్స: 

జాడ్యమంతయు' దేరి తేజమున నుంటె. 

అజ్ఞాననిధియెన యట్టి బాల్యము వోవ 

నీహారముక్తు(డౌ సీరజావ్త 

వగిడి నుండిన నిన్ను [బాహ్మబణు లేరీతి, 
జేరి బోధింతు రశీల పధము( 

[బాయంబునందు. ద|ద్భాహ్మణులే నిన్ను 

నిట్టు రిక్షైంచిరి హిత మెటింగి; 

రాజ్యభార దురంధరత నీవు గకొన్న 

నుఖమున నుండెద శుభము లొంది; 

యఖిల దుష్క్లంటక నివృత్తి నవనినేలు 

నీ మహైశ్వర్య మీక్షింప నెమ్మివుమై; 
గురుండు నినుమెచ్చె విద్యాధికుండ వనుచు 

వీనులకు నది విన నేండు వేడ్క_యయ్యె. 

శతు దారి[ద్య మెల్ల లోచనములకును, 

సుతుని నూక్తులు చెవులకు, వితత యుద్ద 

రంగ రంగ్మద్వణంబు గా!తంబునకు, న 

ముద్యదభిమానులకును మహోత్సవములు. 

ఆని యిటు. 
లా 

నికృత పజ్ఞా సంపద 

వికటింబుగ ౬ దండి వలుక విని నిశ్శంకా 

త్మకుండై (పహ్హాదుండు యో 

గికులా[గణి యుత్సవంబు గీల్కానం బల్కైన్. 

శో[తములకు విష్ణుకథా 

పాత వథితోకులే యపారోత్సవముల్ 

చ్మితముగ నెట్టు పల్కిన 

(శోతార్హమె యన్యమది నుదృష్టం బగుటన్. 
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తే.గీ. 

తే.గీ, 

N-30x 

నార దీయపు రాణము 

సీతినూ క్రియు (శావ్యంబు; నియతకావ్య 

కథలవియు[శావ్యములు, మహాకఠిన ఘోర 

ఘన భవోత్కట దుష్టాఘ కక్షవహ్ని 

హరి నిరూవింతు రనిన నభాంతరమున, 96 

భవ్యమగు బద్ధ మేని నబద్ధమేని 

హరి నిరూపించునట్టి వాక్యంబు సాధు 

జనులు పాటింతు; రది యతిళ్ఞాఘ్యమగుచు 

నాగమోక్తుల కంటె విఖ్యాత మగును. 97 

అనిశము నిజ సంసృతి వ 

ర్భనమగు నయ్యర్థశా స్త్ర తత్త్వం బేలా? 

తన తనువు నాటుకొను శ 

స్రనికాయాభ్యాన గరిమ సంగత మగునే ? 98 

సీత్రి [పకారంబుల సంపదలు గలవు. వానిచే బాహ్యమతులు పుట్టు. 

నా బాహ్యమతులచే దృఢనిబద్ధుండై భవాంభోధీ మునుంగు దుర్మతి 

యైన వాడు; దర్శిదునకును మమతా బంధనంబులు గలవు. 

వీతరాగులు కొందు తద్భవ వార్ధి దరింతురు. ఆది గావున 

సంపదలు నీతి శాస్త్రంబు వలన నుఖంబుగా! గెకొనం దగదు. 

దుష్టాషధాదికమువలన వ్యాధు అణంపం దగునే? ఏ శాస్త్రంబున 

భవాభిధాన శాాత్రవుం డణంగు. ఆ శాస్త్రంబు విద్వాంసులు మహా 

స్ర్రంబు వీరథటుండునుంటోలె స్వీకరింపుదురు. 99 

సీత్రి శాస్త్రం బేల నిశిచరనాయక 

పరగు నీతులకు సంపదలు ఫలము; 

విషృమయ భువన వీధులలోపల 

సాధన భఖేదంబు సంభవింవ 

దనిశంబు కర్తసాధన సాధ్య ఖేదమే 
నియు( గలదది మృషానిర్ణయంబు 

సంపదలెన్నే ని సాధ్యంబు లాయెనా 

యిందున వానికి నెమిఫలము 



నారదీయపురాణము 

తే.గీ. వతిదిన క్రేశమార్దన పఫాలనముల 
య డ్డ 

SS 

వ. 

నట్టుగావున ధన బాంధవాది రూప 

లక్ష్మి విద్యుచ్చలంబు; చలంబుగాక 

యున్న నంసార రుచి బుధుం డొందకున్నె. 

అదిగాన బాహ్యలక్ష్మిన్ 

మదిందల:6చిన యట్టి దుష్టమతులకు సర్వ 

(పదుండైన శ్రీవిభుండే 

మొదలన్ సేవ్యుండు సీతిమూలం బగుదున్. 

కారుణ్య సాగరం బగు 

నారాయణు( డిచ్చు నిజజన మనో౬నునృతిన్ 

బేరుగ బాహ్యాభ్యంతర 

సారతరోదార నకల సంపల్రిలన్. 

లీలానృష్ట జగ|[తయు 

శ్రీలత్ష్మీనాథు హృదయ సేవ్యు( గృపావ్యా 

లోలు రమాపతి. గొలువక 

జాలింబడి యొకని గొల్చు జడుండు ఘనుండే. 

అని నుళు(డు పల్కు దితినం 

దను. డుద్భటత ప్తతై లధారలలో వా 

రి నిషేకం బొనరించిన 

యనూన రోషాగ్ని కన్నులంట(గ6 జూచెన్. 
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హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుని హింసింప భటులం బనుచుట 

చూచి యతి భయంకరులైన నిజకింకరులం బిలిచి వీని నింతింతలుగా 

విశసించుండు. ఎట్టు రకించునో యని యప్పుడే హరి సంస్తవంబు 

చేసిన ఫలం బనుభవించుం గాక; కాకోలూకకంక గృధంబులకు వీని 

మాంసం బాహారంబుగా నొనంగం జేయు(డు హరి స్తవంబు విడిచె 

నేని విడువుండని నియోగించిన. 105 
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ఉ. ఉద్యతశస్తులె దనుజయోధులు తర్దనభర నాది వా 

క్యోద్యమ రోషసాహన బలో ద్ధతి శ పరంవరన్మహా 

విద్యుదనికము ల్లులియ, [వేటుల( జోటులం జేయ బాలు డు 

స్టద్యుతివోలె నుండె మధుశానన శక్తిని వ|జదేహు(డై. 106 

మ. కరుణాంటోధి (పనన్ను.6డై నిజకరా[గస్పర్శ సక్తిన్ నిశా 

చరరాట్పుకుని మేనివై నివుర వజ పాయు(డై యుండి దు 

ర్భర తద్వీరభటో[గ శ స్తదురభిద్యన్ఫూర్తి వర్తించె; దు 

స్తర రక్షవణ వేదనాజనిత బాధారేఖ లేదింతయున్. 107 

తే. గీ. అపు డక్ళత్రిమ రసశీలుండైన భాగ 

వతశిరోమణి జ్ఞానాధివానమూ రి 

ఘనుని6 (బహ్హాదు సాంతరంగ |వసాదు( 

జక హస్తుండు రక్షించ! జకధార. 106 

క అనమజ్ఞానాధికు వె 

ననురాయుధ పాళి వ్యర్థమై యచలాంచ 

ద్భిసరుహళ క లంబుల గతి 

వనుధాస్థలి. బడియె దివిజవరులు నుతింపన్. 109 

క, భీకర తాఫ|తయ ్ట 

స్రాకంపిత హృదయు(డైన యా భాగవతున్ 

[బాకృత శస్త్ర పరంపర 

లేక మహోద్ధతుని వైవ నేమొనరించున్ . 110 

క, హిమ మనల దిమిరం బ 

ర్యము( బన్నగ ములు విహంగమాధిపు నెదురన్ 

దమకించినట్ట దైత్యా 

ధము లెదిరి యొనర్చు కూరతర కృత్యంబుల్ . 111 

తే. గీ. కాలకూట లయానల కాలరాతతి 

దండధర వ|జధర పొాశధరులు గూడ 

ననఘు నెదురించలేరు దేవారి మశక 

కోటు లెన్నేనియును6 గూడుకొనిన నెదురె ? 112 



నారడీయ పురాణము 469 

ఆ.వె. హరి పరాత్మ యాత్మనధివసింపక యున్న 

జనుల బాధ 1*వెట్టు సంతతంబు 

ను[గతాప రాక్షన్మగహ రోగంబు 

లరయ నేమిసేయు నతని కరుణ. 119 

క. పరమ పరాపరు.డగు నీ 

1 అట శ్వరు ర్నత్త నిజగన్మయుం (బసన్నజ్ఞాన 

స్పరణమున నెజు(గు నాతం 

డరయంయగ సర్యాధికు(డు కృతార్థుండు ధరలో. 114 

క, అఆ యల్పవీరదైత్య ని 

కాయము (పహ్హాదు 15నెదుళర. గదలింపంగా 

జేయవు నిజపద భజనో 

పాయంబున, మేరునగము. బరునము వోలెన్. 115 

వ. అంత నాతని తేజంబు విని సంతావంబు నొంది కొంత తడవు 

చింతించి స్సురద్దర శంబులై న యురగంబులం బిలిచి యవిరళం బగు 

గరళంబున దైత్యకులదోహియగు వీని నా తనయుండని చూడక 
హింసింపు( డని నియోగించిన. 116 

క, అనివార్యరోష కీవణ 

ఘనతరమరుదశనతీ [వ గరళోద్భట సూ 

తన దంష్ట్ర ని ఫణినూ 

దనకేతన భ క్రిరతుండు తలంకక నిలిచెన్. 117 

వ. మజణజియు నయ్యుర గంబులు గరచి విదళించి యమున్మాహదంబునం 

గృ్ష్హనిం జుట్టుకొనిన కాళియాహియుంటోలె హరిపేషితగరుడశత 

విదశితంబులై నెత్తురులు [గక్కుచు [సుక్కుచు గోజలు విఆిగి 

ఫణంబు లొరగి యొడలు చిణిగి భోగంబులు వగుల నాదైత్యపతిం 

గాంచి దేవా! భవదాత్మజు నిట్టట్టు సేయ శక్తులముగాము. సీ వింత 

ఘనునిం గన్న వాడవు. మున్ను విషదృష్టిం జూచిన సముుదంబు 

లింకు నదులు భసితంబులౌ నిదియేమి వింతయో : బాహ్యంబున 

మృణాళ మృదులం!'"బయ్యు నంతరంగంోగిబున దంభోళి ధారాకఠోరం 

(14. లిట్టి. 15. నతని. 16. నెదుర.. 

17. బగు 18. బగు. 
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నారదీయ పురాణము 

బతని  యంగంబని విన్నవించిన మంతులుం దానునుజింతించి 

యితండు దండ సాధ్యుండు గాడని సాంత్యనమునం బిలిచి 

సుతునితో నిట్టనియె. 118 

పహాద ! దుష్టన్వభావుండవై న, నా 

కాత్మజుండవు నిన్ను హాని సేయ. 

దల(చిన నామది దయవుర్దై; ఫీకరో 

రగదై త్యవతుల దుర్వారశ క్తి 

వెజపింపం బంచితి; విశసించుమనిన ని 

న్నెవ్వరు రక్షింతు ? రిప్పుడే న 

నుగహించితి; నిన్ను న్మిగహానుగహ 

శరకుని(గా నాత్మ సమ్మతింపు; 

చేరు పెంపును రూపంబు బిరుదులెని 

హరి భజింతి; వికనైన నతని విడువు; 

రాజదయ నిత్యమని నమ్మరా; దకార్య 

కరణమున శిక్షసేయుచు రరులువోలె. 119 

కావున నన్మద్విరోధి నాశ్రయించి యేమి 'యనుభవించెదపు ? తన 

యంతనె సకలవై భవంబులు గలిగి యున్న వాడవు; మూర్భతవదలు 

మని తండి పలికిన విగుర్యవచనంబులు విని పరమ భాగవతుం 

డిట్లనియె. 120 

వాసీగ సీవువల్కు నయవాక్యము లన్నియు వెయుమార్డు నేం 

జేసెద; నింక నాత్మ బలచింత న లేక వరా|శయంబుచే 

గాసిలనేల వీడు? రిపు గంథము లందివి హృద్యసంవదన్ 

థాసిలునట్టి వాక్యములు; పల్క_క యుండిన(దో (చు నెప్పుడున్. 121 

ఆరివర్గ!9మన నరిషడ్వర్గంబుగాని వేజెలేదు. పాపతరంబైన యీయరి 

షడ్వర్షంబు స్కాధీనంబగు నానందంబు. బొందనీయదు. కామాది 

వంచితుండై యా జనుండు [పకృతియు క్షంబగు త్రీ |వనంగంబున 

[థాంతుండై పితృ మాతృ పక్షంబు వదిలినట్లు శ్రీమన్నారాయణుని 

వదలియుండు. వెయింట నొక్కరుండు విరక్తుండై హరి భజనంబు 

19. మంటె. 
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"సేయ స్మరాదులు తృషితిినురభి నిహదంబు చరక యుండ మూర్ధులు 

వారించిన యట్టు వారించు; నీ రివుపక్షంబు విడిచెద- తండ్రీ ! 

ఎయ్యది యాత్మీయబలంబని పలుకం బడియె నది విష్ణు బలం; 

బా విష్ణుండె సక లాత్మభూతుండు; తదన్య సేవ పరనం|శ యము; 

శ|తుల విడిచెద; పరుల భజింప; సీశంర బలంబే నా బలఅంబు; 

త త్రతిజ్ఞయువ్మ త్పసాదంబున సత్యంబగుం గాత. అశుహరి నామ 

రూపంబు లేనివాండని దోషయు క్తంబుగా. బలికిన నేమి ? యదియును 

గుణవంతంబె యగు; న్వసనామరూపశాలి యగు నతం డెట్టు "సేవింపం 

దగు? సనామరూపత్వ విముక్తికొజకు ననామరూపంబై. "యవిక కృతం 

బైన తేజంబు సేవింపందగు. కార్పుణ్యంబు విడుచుటకు( గార్పణ్యంబు 

గలవాని సేవింపందగదు. కార్పణ్యంబు లేని ధని!'వంతు 'సేవింపం 

దగదు. అస్థూలంబై య్శహస్వంబై యనణువై. యదీర్హ మై యనామ 

రూపంబై న “ యనంతవస్లు వెయ్యది యదిభవ ఫీరువులె న వారిచేత 

చేనింపందగు; నదియ [బహ్మంబును, విష్ణువును; ఆ తేజంబునే( 

గోరుదు; నతిగుహ్యంబై పరమ యోగి యోగ్యంబై పరతత్వ నిష్టం 

జెందిన యీ కథ యిట్టుండసీ నోరికిం దగని కబళంబు (గ్రహింప 

శకంంబె అనామరూవుండై నను పుణ్య సహననామంబు అందని లీలా 

హరి సేవింపందగు. హరి నసహసనామంబులయందు నా రాకటి దలచిన 

నొకటి కీర్తించిన. దతృలం వింత యంత యనిన వారిని దేవతలు 

నిందింతురు. పర|బహ్మంబై న యౌ విష్ణువు హుతాశన రూపంబునేని 

వైష్ణవ రూపంబునేని భిన్నో వదేవలైన మునులు స్మరించి, యమృత 

తంబు నొందుదురు. కొందజా యీశ్యరుని రూవంబులు విధికమం 

బున సేవించి స్మరించి కాలమృత్యువుం దరింవుదురు; స్థావర జంగ 

మంబులై పృథగ్విధంబులై న నామ రూవంబులన్ని యు నా విష్ణు 

రూపంబులే; [పపంచ రూపుండై న విరాట్పురుషుండు నతండె; యిది 

విస్మయకరంబె; **ఫణులు దైత్యులు చెనకలేక యుండుట విష్ణుని 

మాయ; యతనిచేతనే కల్పితంబై(న యది) యతనిశ క్తి నెట్టు 

౦ సురభి నీ ర్హాదంబు చేరకయుండు. 21. వంతుండు. 

వివి, ఫణంబులు. 
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నారదీయపురాణము 

నాక్రమించంగలదు ? ఇం|దజాలం బెజీంగిన నరుండు గరివించిన 

యుగపన్నగంబు లతని భయంబు నొందింపంగలవే ? ఇట్లు సర్వ 

కామ్మపదుండై భవాద్ది తరణియెన విష్ణువును ద్వేషింవుచు నాత్మ 

[దోహులై యవివేకులు ఖగంబులు వక్య్వవనంబులు విడిచి తిరిగి 

నట్టు చరింపుదురు. సత్కార్యంబైన నసత్కా-ర్యంబై న [ప్రభు పేరణ 

చేతనే కావించి విచ్మిత కర్మానుగత బుద్ధి నంధులై యస్యతం|తులై 

యేమేమి గావింపరు ? గురునియెడ క్షోభకరంబై న వాక్యంబు నాకు. 

బలుకుట యు క్షంబుగాదు. న న్నను్ముగహింపుమని మొక్కి. యేమి 

యైన నేంజేసిన యది నే ననుభవించెదనని యూరకయున్న దైత్యుండు 

నన్నిదిక్కులు నీక్షించి మాయా భేదంబున నిట్టనియె. 122 

ఎంత మూఢు.డు *వీండు; వీకింతిరె వీని. 

టోషించిన ఫలంబు ? బుద్ధి దప్పె.; 

బ| తీకూలములు నాకు( బల్కెడు; పీని వా 

క్యంబులయందు సారంబు గలదె ? 

అన్నియు. బరికింపనౌర యోరి దురాత్మ 

భాషించెదవు మూఢ ఫణితి నిట్టు; 

నాకంటె మంతి రత్నంబుల కంటి యు 

కిని గుళలుండవే : తనయ: నేడు? 

ముదిసి రోగ విశీర్ణాంగముల గృశించు 

వాండు పల్కిన( దగుగాక వయను గలిగి 

రాజ వుతుండ వె నవ్యర మణులుండి 

యూర్వశికి( గ్లీ బుండునుబోలె నునికి( దోచె. 129 

మందాత్మ ! సీవు ధార్మికు 

' చందంబున. బల్కెదవు మృషా వచనంబుల్ 

పనిందించెదు నేం బరమా 

నందంబున ( బల్కు దైత్యనాయకు లుల్క_న్. 124 

కాంతా కేలిర సోజ్జ ఏలంబులై న విషయంబు లనుభవింవు; మాయువు 

వృధ సేయకుము ; సాభిలాషదృ్భమ్లలె మదించిన ముదితలతో 

లలి, పినినీకీం చి, 94. నిందించెడు నే పరమా. 
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రమింపుము; (బహ్మానుభవంబు శ్రాఘ్యంబు గాదని యెప్పుడు 

మదిం దలంవవు; మృగయాద్యూత గీత రసానుభవంబు చేసి వివక 

నిశా గురువుల ముందర మున్ను పల్కిన యట్లు పల్కచేరవు; 

మద్భుజాబలగత భౌమ దివ్య వివయంబు లనుఖ వింవుము; 25నిధ్రానం 

బువె నధిష్టించి దైన్యంబు చెప్పుకొననేల + ఆటు పఠల్కెద వేనిచ్చిన 

సుఖంబు విడిచి యు పేందుని వలన నేమి యనుభవింబెదవు ? 

నా యాజ్ఞ నిరంబునం దాల్చిన దేవేందునిం జూడవదే ? యని హిరణ్య 

కళిపుండు పల్కిన దన్మంతులు “రాజపుత ! యూ మహారాజు 

ననుగహంబు మాకుం గలుగ మమ్ము నాశీర్యదింవుం డని (పార్ధింవు 

దురు. చం|దుండు భూషాకాలంబుల వేగంబె దర్పణంబై. యుండక 

విశంబంబుచేసిన. గశల మొ త్తించు, వరుణుండు స్వాదుసిత మధురం 

బులగు జలంబుం గలళంబున నిడుకొని పానార్ధంబుగా వను వెంటం 

దిరుగు; దూరస్థకృత్యంబునకు ననిలంబు దడూతంజేసిన సదా 

తిరుగుచు నదాగతియన్న పేరు సార్ధంబుగాం జేసికొనియె; ఇటువంటి 

యేకవిరుండైన దై త్యరాజునకుం బు తుండవై పుట్టి శ్షీణతరులైన 

దేవతలలో( దానునాకగారుండై న విష్ణుని నెట్టాశయించెదవని పల్కిన. 

(౮ 

అట జహి ర్ ఇ” ఇవ లొ YUE ఇటీ లా ఇ” 

(పహ్లైాదుంసా హారి స్నృరిణ సులాలును గొనియాదుటు 

ఆ 
ఉల 

(పచుర విశృంఖల మతులగు 

సచివులు( దం|డియును బలు జడవాకళంబుల్ 

రుచియించక నిజధర్మ 

[పచయమునకు నప్పుడంతరాయంబై నన్. 126 

వారింగని మీకు నరిగా 

భూరిగతిం బలుక బుద్ధి వొడమదు; నేని 

ట్రూరక యున్న ననాదర 

షేరితి. దరింతు మీర అతెజుంగరె? జాణల్. 127 

సర్వ గతుండైన మాధవు 

నిర్వాణ (ప్రభు. దలంచి నిలిచినచో నా 

గీర్వాణులు చేసిన యం 

తర్విఘ్నములు గురు జనులు దప్పింతురిలన్ . 126 

లిక్. నిధానంబవై. యధిష్టిం రా 
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తే.గీ. 

ox 

నారి దీయవపు రాణము 

[| శయములకు బహువిఘ్నము 

లేయెడ; [| శేయ స్తమమగు నీళంరభజనం 

బాయత బహువిఘ్నోద్యద 

పాయంబులు సంతతంబు నంటకయున్నే , 

కంస నూదనుమీ(ద దొకానొకనికి 

నొకయెడ మనంబు తిరమయియుండు ధాత్రి 

నఖిల విఘ్వా తరములు (శ్రీహరి హదించు 

హరిణ పోతము శా ర్రూలవరమువోలె. 

నిరత సర్వేశ కావనా నిష్టండైన 

వాని నిష్టార్థమొన(గు దేవతలు గలంతు; 

రతి దురాత్ములు రాక్షనులైన, గలంతు; 

రలమి గురులెన వారించి కల(తు రెపుడు. 

దుర్తంఘే దృశ విఘ్నము 

నిర్హక్ష్యముగా6గ నిలిచి నిఖిలాత్మకునం 

తర్హక్షితు( జేసిన, ను 

చ్చెర్హ్కమునందు నత6డు సర్వాధికు(డై. 

సీచతరశీలుండ వగుట 

నీచతర రనజ్ఞాలైన నీమంతులచే 

నేచెవిని బడిన వాక్థము 

లేచిత్తము లాత్మవిఘ్న హేతువు అగుటన్. 

సుతహితుడై న తండి నిజసూనుని దుర్విషయాను భూతికిన్ 

మతిం బొడమంగ6 జేయుట [కమంబగునే * సువిచారనీతిను 

స్థితివలె నాడ6ంగా. దగునె ? ధీరహితుల్ తముందామె భోగవ 

129 

180 

181 

132 

189 

హ్నితతి(బడంగ( దోయుదుకె నెక్కొని తద్చిరతాత్మవృత్తులన్. 184 

అంధులెల్ల( బురఃస్థిత మైన యట్టి 

యంధువున( దామ కూలుదు రనయ నేల! 

నొక విధంబున( గడితేరుచున్న నన్ను 

విషయ వారాశిలో ముంస వెడ్శయగునె. 185 
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క్, నిరయాధ్వంబుల. దిరిగెడు 

నరులకు జ్ఞానోపదేళ నవ్యవివేకాం 

తరమున6 దిప్పెడు నాతండె 

పరమగురుండు తండి యాత్మబంధుండు వెలయన్. 1956 

క. విషయములు సుఖకరములని 

విషయాంతరముల( జరించు వీరుండె మహో 

తృషమృగ తృష్టలు గని గీబ 

ల్విషకాంక్షకు మృగము లగు విధమున నుండున్. 197 

క, అగణిత విషయ, గాహం 

బగు భవవారాశి చూచి యాతు6 గలి న 

ర్యగు(డైన విష్ణుం డను లె. 
ప్పగలుగ( దరియింవ, ముఐప6 బాడియె తం; డీ ! 186 

క. తను దానె విషయలోలత 

మఘనుజుండు వ రింవ దాని మజప్పటం దగునె 

యనలము బాలు(డు వట్టంగం 
జనుచో నంగారమొన(గ( జనునే తండ్రీ | 189 

వ. ఇం్యదియార్థముల యందుం బంచేందియంబులం (బవర్తిల్ల ( జేయుచు 

నశిక్షులైన కుప్పు తులచెం దం[డియుంబోలె నష్టుండగు; స్వభిన్ను నింగా 

నీశ్వురుని వేజుగాం. దలంచిన వా(డు విషయార్థ | వత్య గాత్మ యెన 

యీశళ్యరు నెట్టు నేవించు ? యామ్యదిశకుం జోయినవాండు మెరు 

నగంబు విలోకించునే *? విషయమోక్ష మార్గంబులు పరస్పర 

విరుద్దంబులు; లోక మార్గంబున నడచిన నాక మార్గంబున నశువవచ్చునే! 

తం,డీ ! విషయానుభవంబునందు దుఃఖ వరంపరగాని శాంతిలేదు; 

బ్రహ్మ మొక్క_టి యళశాంతికరంబు నీవు విషయానుభవంబు నుఖంబని 

యంటివి; బహుదుఃఖ మిశంబై యల్పంబగుటం జేసి యది దుఃఖంబే; 

నాశదాహాహరణ శంకామ్మి శంబై బహ్ముపయాన సాధ్యంబై యల్బం 

బైన విషయనుఖంబు( గాల్పనా ? నింబచూర్ణకృతంబై న ముద్ద యంత 

స్వల్పగుణంబైన నది ఖభత్నెంచు నెవ్వండు సుఖంబు నొందు? 

76. పర్విష 
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తే.గీ, 

oa 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

నారజీయప్పురాణము 

నిట్టనే విషయసుఖంబు; పర-తం బెన్ని యొడలం [(దవ్విన [శమంబె 

కాక సుఖంబు గలదే ? జటువలెనే కాచమణికాని దివృమణి దొరకదు; 

కాముకుండు బాహ్యా సుఖాసక్తుండగు; గురూదిత వెదాంత విచారంబు 

సేయు నందా(కనే కృపణజనుండు భాహ్యసుఖంబు ఘనంబని 

తలంచు; మజియు 140 

తిభువనంబును నేలి దీవించు నివంటి 

సునుని యానందంబు మనుజతతికి 

నగు. బరమానంద; మా పరమానంద 

బహుకోటిగుణ్త సంవ. త వృత్తి 

సంపూ ర్తి మణజయు: బాజావత్కమైనటి 

సమ్మహా నంద మతృతిశ యమున; 

గీ 

నమచు (బహ్మానంద మానంద తరులు త 

దానంద కరనారార' కోతి 
ఇ ధథ 

ుహ్న సుఖం బగు హరిం దలంప. 141 

బరమానందంబు లల్ల ! బావ్ంపంగ; ను 

రర నల్ససుఖము నెవ్వం 

డరయు. బరిశీణ చంచలాళ్ళ్ముండు దక్కన్. 142 

చరణయుగశంబు జ్ఞానల శంబు గలిగి 

దుర్తభుండైన యా యనంతుని భబింవ; 

బాడి యామేంద రోగాద్భువ వంబు 

లెల్ల, జెందక మున్నె మహీతలమున. 148 

వెంట గావెంతయును లేక వికట ఘోర 

కాననంబున కేంగి యొక )_రు(డు చోర 

గణము తను. జుట్టుకొని భయోత్కంప మొంది 

యున్న నెవ డు రక్షించునో మహాత్మ ] 144 
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కానిశ సత్ఫల పదు త. వమూర్తి; విషు, అ 

నూనిన భ కి క్రిచే మణి క నరో త్రముండెన ఘనుండు ధనుడ 145 

క. ఈరీతి( బల్క విని యమ 

రారి సహింపక మర తృటాహంకృతి, దాం 

జీరుకము చూత కిన 

హారము( గొని యసహమానమై యున్న గతిన్, 146 

హిరణ్యక శిపుడు _పహ్హైాదు మునిక్ష్షై గజముల. (దొక్కించుట 

వ. అపుడు వూర్వాపర పరామర్శశూన్యుండై కోధానల వ్యాకులుండై 

యతిదుర్దమంబులగు దిగజంబులం బిలిచి యీకుల[దో హెని వధింప్తుండు. 

హతుండై మద్భుజాబలాహతులై న వారల విలో కెంచుం గాక; అల్ప 

కార్యంబు నందు నియోగించితినని లజ్జించ వలవదని యానతి 

యిచ్చిన విని చని. 147 

శా. శుండాదండము లెత్తి మొత్తి, రదన తుణ్ణాంగు(గా( [గుమ్మి యు 

చ్చండాంఘస్ఫురితాహతింజిదిమి, చంచద్దోర మీంకారముల్ 

దండిన్ బద్మభవాండ మండల నముద్దండార్భటిన్ నిండ ది 

కుండాలంబులు తత్క_యాధుతనయుం (గూరోద్ధతిం దాశకినన్. 148 

మ. కులశెలంబులు నాగవేధులు మహా|క్రూరంబులై యొప్పంగా 

బల సంపత్తి యనల్పమె నిగుడ, శుంభద్దోర దిజ్నాగముల్ 

జలజాకున్ హృదయంబులో నిలిపి యువ్చ్చైర్గౌరవాటోవముల్ 

గల ప్రహ్హాదు. దరల్పలేక నిలిచెన్ గంభీర ఘోరంబుగన్. 149 

ంశొ అంత దిక్కరులు రోషాటొపమున. [గూర; 
దంత శూలముల దద్దెత్య బాలు, 

దత పూర్వతనువులై యతివే, మున గుమ్మ; 

దంతముల్ విరిగి యా ధరణి బడి; మ 
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తే.గీ. 

నారదీయ పురాణము 

ధారలు దొర 'నారన్వనమున 

కంపంబుచే దైత్య కర్త బెదర, 

ననలమును శలభంబులు, న|దిరాజః 

దంశము; లిభంబు నజము; లాత్మజ్ఞులోక 

ములునుబోలె: దెరల్ప వా జలజనాభ 

భక్తి నిష్టాపరాయణు థవ్ఫు నతని, 150 

అప్పుడు. 151 

దైత్యుల రమ్మని యంతట 

దైత్యవ రెణ్యుండు మీరు దహనజ్యాలౌ 

ద్ధత్యంబున నణ( చుండని 

యత్యంతా[గహముతోడ ననిచె న్వేగన్. 152 

వారు చని. 159 

కాష్టాచకము కంపమంద నమలో[గస్పార రోషాగ్నిచ( 

గాష్టానీకము తై లవాహినుల( దో(గంజే g 

కాష్టాథీల మహానలచ్చటల || (మగ్గం వో? చినం ఫీతులై 

కాష్టాధీళులు వేగ( గన్నదరి పీగం జొచ్చి రత్యుద్ధతిన్. 154 

స, 

సి దురాళలికా 

ఇట్టు మహాభీలజా-లా కరాళం బె న యుగాంతానలంబునుం బోలె 

ననంతానలంబుప్పొ ఇంగ. దదంతరంబు చొచ్చి జలశాయిం దలంపుచు 

నంతర్భలంబున జగన్నా యకుండు నాయందు గలండని చింతింపుచు 

నున్న ననలంబు శాంతిమొందె. అంత జలంబులం ద నోంగినయట్టనున్న 

నసురులు విస్మయం బంది మజియు. గాలుకొనం జేసిన 

పొనుంగువడి సొ ధుశిష్యుండు గురుని యొద్దంబలె, సర్పంబులు 

వినతాసుతుని యొద్దంబలె, హారి ధ్యానవరాయణుండై న యతని 

యొద్ద నిరంగారం బె బెయుండె; భవాగ్ని తవింపం జేయలేదు, వె వైష్టవులం 

[బాక్క తాగ్ని తవింపంజేయ గలదె ? అట్టుగాన నతండు సుఖంబున 

నుండుటవిని యారాజు రోషించి మృత్యు జిహ్వాధీ ఏలంబై న కరవాలం 

బెత్తి వెవం జూచిన పురోహితు లతనిం జూచి యంజలి(జేసి యిట్టని 

వినుతించి రప్పుడు. 155 



శూరుం డవు నీవసి. గొని 

దారుణగతి వచ్చునపుడు వరణివణంకున్ 

సార మెజబుంగండు నీదు కు 

మారు(డు నుకుమారు( డితని మనసి ంచు నృపా 1 

తే.గీ. చాలు రోషంబు 27వీనిపై శశము మెంద 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

సింహపోతంబు. దా౭ దాం. జేసినట్టు; 

తాళు మిందునకొక ,_ యత్నం వొనది? 
లు 

యతని రక్షించు మింక _దై త్యాధినాథ ! 

అర్భకుం డతడు దండార్లుండు గాడతి 

జడు(డు నీ సుతుండయ్యు. జాల ననుఖ 

మందుచున్న వా డత్యంత కారుణ్య 

ప్యాతు డింతట్ననె న బహువిధముల 

బుద్ధిగా 6 జెప్పి, యుద్భుద్ధంబులె న యు 

పాయము ల్ఫోధించి _పొజ్ఞు: జేసి 

నిర 3హించెద మతినిపుణత రోక్తుల; 

నవి వినకున్న దురాత్ము మదియ 

శాప మిచ్చెద; ముడుగుమి సాహసో 

స్వామి !: యాతండు శస్రాళి నిక 

యద్భుతముగాదు, తద్నలోదయము: దాని 

యౌషధంబు నెబుంగుదు మనురనాథ : 

అన్నియ నన నేటికి లో 

కోన్నతశీలుండవు తావకోగ కోధో 

త్పృన్న వరాధమున కితం 

డెన్నిక నర్హుండె దానవేశ్వర : యింకన్. 

అని కుమారుని. దోడ్కొని యవుడు తత్పు 
రోహితులు విజనస్థలి నూహనేయ( 

జనిరి; యావ త్ప్సణాశను( జ క్రహస్తు 
నతడు మదిలో. దలంపుచునచట నిలిచె. 

ల్, యిత సివి. 
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ఇల్ల అలో 
రూంబును | ~ 

3 

బు 

అర శ ల త ఇక << రొ 

బంతయు ననంతమయంబుగా(జింతింవుచు నున్న యా [ హ్రాదునిం 

టు 

దితికుల మౌళిపుత ! భవదీయ చర్మితమ భోగలోభనం 

గత; మదిగాన నీ మడినొకానొక తేజము వింతచేసి నం 

తతపులకాంకురచ్చటలు దాల్చితి; చెప్పంగ వచ్చెనెట్టు త్రీ 

స్థితి + యెజీంగింపు నీ మహిమ శ్రీకరమై జగముల్నుతించ6గన్. 162 

దితిసుత సం పెషిత వ 

కతరో|గ ఖభటాహివహ్ని కరి బాధలు 

కతి సుఖమున నుండి తివీ 

వితర నుఖ| పీతి నొందుదేమి కుమారా ! 168 

GJ, 

_పహ్హామండ (జు దె త్యకుమారులకు( ఖర మార్థం బెతింగించుట 

వ. అనిన విని మహానుభావులారా ! మీరలడిగినయట్టన నాకు నన్యాథి 

లాషంబులేదు. ధనజన రమణీ విలాన రమ్యంబైన యది భవంబు; 

దాని వర్జింపవలయునో 2 చేవింవవలయునో ? విబుధులం బరామర్శిం 

పుండు; మొదల జననీ జఠరంబులో నున్న వా రనుభవింపు దుఃఖంబు 

వినుండు; కుటిలతనువులై, సదాగ్నితపవ్లులై, వివిధ పూర్వుజన్మంబులు 

తలంపుచు నమేధ్య పంక లిప్తుండనై తి. పూర్వుంబున నీశ్వరన్మరణంబు 

సేయనై తి; బహువిధ బహుజన్మ శదంబు లనుభవించి నిజహితం 

బాచరించుకొన లేనైతి; మూఢుండనైతి; మాతృభు క మహో|గకటు 

లవణామ్షరనంబులచే దేహంబు తవింపుచున్న యది; యనవకాశంబువలన 

నచలంబై న దుఃఖంబు (పొవ్తి ంచె; ఇదె హరిని మజచిన ఫలంబు; 

కారాగృహంబున( జోరుండు వోలె జరాయువిట్కిమి మూత 

హేయరబైన మాతృగర్భంబునం బద్ధుండనైతి; ఒకానొకప్పుడేని 

ముకుంద  పాదన్మృతి సేయలేనై తి; నీంకనేనియ నీతరవాంఛలుడిగి 

హరిభజనంబు చేసెద; నెన్న(డు గర్భంబు వెడలుదునప్పుడె పూర్వ 

మూఢత్వంబువదలెద ననికోరుచు దారు బద్ధంబైన పశువు బంధనచ్యుతి. 



తే.గీ. 

తే.గీ, 

తే.గీ 
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గోరునట్టు మాతృగర్భ నిర్గమంబు. గాంక్షింపుచు, తృషితుండు 

తటాకంబు న పెక్షించినట్టు పరి|భమించుం గాన, గర్భంబులో 

నున్న తతి సౌ సొఖ్యంబు లభింపదు; గర్భంబు వెడలినయప్పుడు బాహ్యా 

నిలసన్పర్శనొంది, తల్చియుం దాను మూర్చనొంది, బహుదుఃఖంబు 

లనుభవించి, 'సేదదెరి, గర్భంబులో(గల జ్ఞానంబు మజుచి, మున్ను 

గోరిన యాశలు విఫలంబులై , యురస్థమృత్యుని భోగవాం ఛలుంబలె, 

లభింపవు; యోగియైన మునియుంటోలె గర్భంబున నన్నియు 

నెజింగి బాహ్యంబున విస్మృతి నొందు; జాగర సుషుప ప్యవస్థల యట్ట 

గర్భ బాహ్యపదేశంబుల వర్తించు మజియు. 164 

పృథుల బాహ్యానిలాసి నిర్భిన్న బోధ 

వృక్షనవ్యాంకురములోలి వెడలి వచ్చు 

నల్పమున కల్పమునునై న యట్టి జ్ఞాన 

మదివి వృద్ధి వహించు దేహంబు తోడ. 165 

శాస్త్ర సత్సంగతోయ సెచన సమృద్ధి 

జెల(గు జానాంకురము( (బోదిచేసి, బెట్టు 

గట్టి, పొదలిన యట్టి వృక్షంబు వలన 

మోక్షఫల మందుదురు మౌని ముఖ్యవరులు. 166 

అర్థ కామానుగతులై న యట్టివారి 

యాత్మలోం గల్లునట్టి జ్ఞానాంకురంబు 

[ప్రబల వర్షానల్మవత వ్ర వచుయి విఫల 

మె మరణ ఖడ్గ విచ్చిన్న_ చలించు. 167 

జననంబును మృతియు( బున 

రననంబు( బునర్మ తియును సాం|దముగా( గూ 

ర్చిన మౌలిక కడతేరదు 

ఘన విజ్ఞా నాసిచేత ఖండించ( దగున్. 168 

(ప్రనంగంబున బాల్యదుఃఖం బెటింగించితి; నాధివ్యాధులచే( బీడింపం 

బడి పల్కు. సమర్థుండుగా( డంత [గీడానక్తుండై మజ్జన భోజనాది 

పరేచ్చచేం గ గేశంబునొంది యుండు; పురుషార్థ బుద్ధిచే “నెద్దియేనియు 

నన్యులతో హాన్యంబు గావించు; వృథా శ్రమార్తుండగు; నిది బాల్యంబు 
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నందునై న యజ్ఞత; యౌావనంబున నగుసుఖం బెజింగించెద వినుండు, 

పంచశరుండును బంచేందియంబులు వాధింప నతి దుర్హభంబులై న 

యవి యాత్మంగోరుచు నర్గంబువలన, భార్యాదులవలన( బరితోషంబు 

నొందుచు, నిజదారధనాదులం బరితుష్టినొందిన, విభవంబుల సుఖం 

బనుభవింవ(డు; విభవంబులన్నియు ననిత్యంబు; తీ విభవంబులు 

చనిన గోటిగుణితంబగు దుఃఖంబు [పావించు; దారవ్వుత ధనంబుల 

యందు నెవ్వండు లోలుండగు నదియ దుఃఖంబు; తద్దుఃఖ మహో 

తరువులకు బీజంబులు హృదయంబున నాటిన నవికాలంబునందు( 

దనువు భేదించి మొలక లెత్తుపర్యంతమును దుఃథాన్వితులగు ధన 

దారవు|తుల నాత్మ జ్ఞాండు గానివాండు పరి గహించి గీడించ; 

నమంతజ్జుండు వ్యాళ శిశ్రువులం బట్టిన తెబంగున, జీర్ణంజై న నావ 

మహాబ్ది న్యాశయించినయట్టు, విచ్చిద్యమానమాహోన్నతళాఖి శాఖ 

నెక్కిన మాడ్కి_( గేవల నశ్వరంబులగు విషయంబులు భజియించి, 

దుఃఖంబు లనుభవించుంగాన, నీ యౌవనంబున నేని నుఖంబులేదు; 

వార్థకంబున దుఃఖంబేమి సెప్పుదు? నాది వ్యాధి మహానదులకు 

నర్శవంబగు; ఇంతియకాదు; సర్వావస్థలయందును సుఖంబులేదు; 

మజియును, 169 

పుతులు లేకయున్నయెడ వూర్ణతరోత్క_ట ఘోరదుఃఖముల్ 

ప్పుతులుగనల్లి సద్గుణ విభూతి వహింపక యున్న దుఃఖముల్ 

ప్యుతు లకాల ధర్మమునుబొందిన యట్టి యవాచ్యదుఃఖముల్ 

పుత్రులు గల్గినంతనె యవూర్వనుఖంబుల. బొందనేర్చునే 2 170 

దార నుత బంధు మి|తా 

పార మహాసంపదలును బహుదు౩ఖములా 

తారాధివ మధుమంద న 

మీరాదులు విరహిజనుల నేయ తెజ(గునన్,. 171 

చొప్పడ నెన్ని విధంబుల( 

దప్పదు మది మృత్యుభీతి; దాననుఖంబే ? 

యెప్పుడొ యెవ్వని చేతనొ 

యిప్పుడొ యీ వెనుకనో మహీవలయమునన్. 172 
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క. అనలోదకాన్న పానా 

హి నిషాద మృగ ఖగ పశు సమీరాదులచే 

ననిశంబు మృతి లభించున్ 

జనులకు. దద్దణన "సేయ శక్యంబగునే 7 178 

మ. వికలాంగత్వము, మాంద్యముం బధిరతావేశంబు రోగంబులుం 

(బకటంబైన నరాధము ల్మనములో, [బాణంబులన్ రోసియు 

న్నకటా ! తద్విషయానురాగమున సహ్యం బౌట్ చిితంబె? కా 

.ముకులై తద్విషయానురక్తులగు నా మూఢుల్ [పమాణంబులే. 174 

క. కావున నతి దుఃఖద భవ 

' సేవ యొనర్తురె |వసన్న చిత్తులు మీరల్ 

భావజ్జు లెజు(గరే యీ 

[పావీణ్యము మెఆఅసి యిట్లు పలుకందగునే. 175 

వ. ఇంతియకాదు. ద్విపాత్వంబు నొందియు నార్తింజెందుట కలికి నిది 

సం|పా ప్తంబె కర్మవిపాక భేదంబున నానావిధ యోనులంజెందవలయు. 

నానావిధావస్థలు మనచేతనే చూడంబడియె. కర్మవశంబునం జీవులు 

సంసార  వనంబునం జరింపుచు నిత్యఖీతిమై పాపవ్యా[ఘసింహా 

ఫీలవృక భక్ష్యంబులెని, నృపవధ్యులేని యగుదురు; నిష్కారణ[వియ 

హ స్తిశునకంబులై బద్ధంబులై యుండు; పశువులై దుఃఖంబున 

భారంబు వహింతు; రపరాధంబులేకయ పర ఖలనార్థంబుగా మేష 

కుక్కు_టంబులై యుద్దంబు( గావింతు; రిదిమొదలుగా( గర్మానుగత 

యోనులంబొందిన వారి దుఃఖం బింతింత యనవచ్చునే ? దైత్య 

ప్వుతులారా ? యిది జంగమ రూపదుఃఖంబు. స్థావరత్వ రూపంబున. 

గష్టతరంబౌనో కాదో ? ఇట్టని తలంచిన భవంబున సుఖాంశంబులే 

దెపుడెప్పుడు విచారించిన నప్పుడప్పుడు నంసారంబు దుఃఖమయంబు; 

దీనికి సాధుజనులుచొర రతత్త్వవిదులైన మూఢులు వహ్నియందు 
శలభంబులుంటోలె నంసారంబునం బడుదురు. సుఖముంబలె. 

గాన్సించిన యీ భవంబునందు బడుట యు క్రంబి ? గత్యంతరంబు 

లేక యన్నా భావంబున( గృశించిన వారికి. బిణ్యాకతుషాదిఖాదనంబు 

తగు. పూర్ణునకుం దగునే? శ్రీపతి పాదపద్మద్వంద్వార్చనా |పాప్యా 



484 

తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 

నాద్య; బహ్మానందంబు సవ్యంబతావ మి[శంబు సర్వజన సాధారణంబు 

గలదు; తదర్చనంబు మోక్ష్మపదంబు; అక్షైళ [పావ్యంబై న 

యీ మహాసుఖంబు విడిచి యెవ్వండన్య సుఖంబు(గోరు ? రాజ్య 

వైభవంబు విడిచి భిజాశనంబు సేయుట నుసాధనంబై నం బ్రహ్మ 

సుఖంబు గలుగు; విషయాసక్తుండైన వా(డు జాత్యంధుండు; బుధులు 

తనుంజూచి దుఃభించిన భవంబునందే విహరింతు రెట్టు ? భవంబు 

దుఃఖమయంబుగానెజింగి హరి భజనంబుగావింవుడు. తద్భజనంబున 

నపరోక్షంబై న సంస్కార ఫలంబు మీకు లభించు. మజియు 176 

వెలయు నసార ఘోరభవ వృక్షమునందు రమాధవార్చనా 

ఫలము జనించె నొక్కటి; [పపన్న సుసాధ్యము తతృలంబు; ని 

వ్యల(దను వెత్తకుండిన నవశ్యము గల్లదు దేహమె(గినన్ 

గలుగునె లింగదేహ మటుగాంచిన జీవులకుం (బసిద్ధిగన్. 177 

ఇదియెతి(గి బాహృసుఖసం 

పదగల జను; డచ్యుతాం ఘి థ జనము సేయన్ 

దుది ముట్టి జన్మ ఫలమా 

పదలుడుపుం గాకయున్న బతితుం డరయన్. 178 

సంసారంబున నుండియే హరి పదాజ్జాంతంబు లర్చించి త 

తృంసారంబు నధోగతిం జరపునే తావత్సనంగంబునన్ 

సంసిద్ధంబగు గాక మీకు జనులెంచంగా( గృతఘ్నత?; మా 

సంసారం వివ డా కమించునేె మశ న్తంబైన సీ ధామమున్. 179 

అనియెజి గి మానసాబ్దం 

బున నీశ్యరు శంఖచ క భూరిగదా శో 

భన బాహుభ కియోగం 

బున గొల్వంగ వలయు: గామములు విడిచి జనుల్. 150 

సర:భూతంబు లందున, శక్తి గలుగ 

వారివె మె;తి నిలుపంగగావలయు; రోష 
మ్ మొల హల 

కామముల మీ6ద రోషంబు గలుగవలయు. 

గనవలయు శ, తులని రోష కామములను. 181 
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[ప్రతిమా రూపములందు జక ధరు నర్వాలిలమై గొల్చి న్థీ 

పతి సర్యాంతరవాని(గా దనెడు దుష్పజ్ఞం జన ద్వెషులై 

క్షితిదేవోత్తమ పాదము లొలిచి తచ్చర్షంబుమీందం బదా 

హత గావించిన యజ్ఞు నట్ట ఘనపాపాంబోధి మున్లున్ వగన్. 1892 

మీరు నాస్తికులు, భవసింధు నిమగ్నులై నవారు గాన మీకు నెజింగించెద. 

మునీం|ద జుష్టంబై న జ్ఞానంబును (తయీమాశ్రనర్థంబై న జ్ఞానంబు 

నకు ననన్యభావం బంగీకరింపవలయు; నెద్దియెన మనంబున నానా 

విధంబుగా దోచియుండు నదియు. [బయత్నంబున నొక్కటియె; 

[బ్రహ్మం బాత్మాకార్యంబగుటంజేసి (బహ్మంబె కానెటుంగందగు. దాని 

నొకానొకప్పుడు మలువరాదు. మలినంబై న మనంబు బృథక్కు(గా 

దెలివి యాత్మను మోనవుచ్చు; నిది మనన్ఫ్యభావంబు. ఇది యప 

మత్తులై యెణింగి తత్పతికూలంబుగానే యాచరించి దానిని 
(గహింపవలయు; ఎవ్యండు వస్తువు విభిన్నంబుగాం జూపుచు 

మలాఢ్యంబైన మనస్సు [బవ ర్తిల్హం జేయునో వా(డా మనంబునకు 

మాలిన్యంబు భవవిభావ మాలిన్యంబైన వానన యని యెజింగి యా 

వాసన వొడమకుండ మనో నిరోధంబుసేని కోధింపవలయ్సు; నెవ్యండు 

వసువు విభిన్న ంబుగా( జూపుచు నందు నభేదదృష్టియై (ప్రయత్నుండై 

యుండునో వాండు మాలిన్యంబు దవ్చి సుఖియగు, పూర్వస్థిత 

మాలిన్యప్రబాశనంబున  మనంబు దృఢథంబై ప్రవద్ద బోధనంబు 

నొందు. |వశస్తంబగు నా మలవణాశనంబు మనంబు నిరోధింపక 

పుట్టదు, గాన మనోనిరోధంబు సేయవలయు; మనోనిరోధంబనంగా 

మనంబు నిర్విషయంబై యుండుట ? ఇదిసేయ దుష్కరం; బుపాయం 

బులంగాని సాధింపరా; దా యుపాయంబు లెదు తిజింగులై న గుణం 

బులై యుండు; జ్ఞాన ధ్యానంబును మనోనిరోధంబును, మానసోపా 

యంబును వాయుబంధనంబును నివృత్తిచిత్తుండై హృదయంబునకు 

వెలియె నాథసేవ సేయుట ననంగ ; [ప్రపంచంబు ద్వివిధ 

భూబాహ్యంబు, నాభ్యంతరంబునని; ధన దారాదికము బాహ్యంబు; 

గొణధ్యానాదికం బాభ్యంతరంబు; బాహ్యంబు వదలవలయు. కించిద 

వలంబనంబు సేయక మనంబు బాహ్యత్యాగి గానేరదు. [వజంబులో 

నుండి గో వజంబులో నొకధేనువుం దోచిన మరలి మరలి పూర్వ 
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స్థలంబునకే పరువెత్త నన్యపశువుతో లంకెవై చి తెచ్చి పూర్వస్థలంబు 

మరచియున్న పర్యంతంబు లంకెతో నుంచి తత్పూర్వస్థలంబు 

మరచిన లంకె విడుతు; రిట్టనే విచక్షణులు నీతి. దర్శించి గౌణధ్యా 

నాదియోగంబునన్ మనంబు బాహ్యేందియంబుల వలన మరలింప 

వలయు; నిజమనంబునకు నిర్విషయత్వం బనందగునీ [క్రమంబు 

[పకారాంతరంబునం గాదు. [క్రమంబునంగాని యున్నతపదంబు నెక, 

సమర్జుండుగాండు; [క్రమంబు దక్కి యెక్కెనేని యథఃపథంబు నొందు; 

తత్కర్మంబు సేయుచు, దత్క_ర్మంబు గావింపుచు, శంఖ చక గదా 

ధరు యమాది గుణసంపన్ను, ధ్యానించి యా[కమంబున. బరమ 

ధామంబునొందు. మీరు నాకు బరమమితులు లోకరహన్యం 

బెజింగించెద; సత్సంగమంబున విష్ణుకథలు వినుచు జగంబు విష్ణు 

మయంబని యెతింగి సర్వజనులయెడ మై తిగావింపు(డు. విషయంబుల 

యందు దోష దృష్టి పూని, సర్వశ్రైళ నివారకుండై న విష్ణువును 

స్మరింపుచు, నత్సంగంబులేక యండెడు విష్ణు విముఖులం గూడక, 

యొంటిమైనుండి, యా విష్ణు విముఖులం దూషింవక, యిష్ష|పా ప్తి 

విపత్తులాత్మకు నమానంబుగా6. జూచుచు, నెయ్యదియు సంక ల్పింపక , 

యెల్డప్పుడు (బ్రహ్మ జిజ్ఞానం బూని, యవర రా|తంబుల లేచి యౌచి 

త్యంబున ““నాత్మ యెటువంటిది ? దేవం బెందుననైన యది? 

మనం జే చందంబున వర్తించు 2? దకానిలంబు లెట్టివి 2 యతుంబుల 

కుద్యద్భ్భతు లెటువంటివి? ఆత్మ పరమాత్మ లకు భేదంబెట్టు? వ-నిచే 

నీ విశ్వంబు నృజియింపంబడియె ? నా విశ్వం బెవ్వనిచే ధరియింప 

బడియె ? వెదంబుల తాత్పర్యం బెట్టిది ? బంధం బన నెటువంటిదె? 

మోక్షంబన నెటువంటిది ? (కోత, మంత దష్టవ క్రయునన నెవుండు:? 

జనకుం డెవ్యండు? సర్వుగతమై నిత్యమైన యానందమెల కనిపించ 

దని గహనాంత మైన (బహ్మమునున్న సద్వ్యృద్దుల మజియు మజి 

నడుగుచు నన్ని యెడల( (బభుండు పక టంబుగా( వోంచ, స్వవ్న 

దశయందు మనంబు హరియందు నిలివి రమింపవలయు; తానే యతని 

నన్వయించి పశువభ్య స్త గృహంబునకుం బోయినయట్టు చనవలయు; 

నత్సథవర్తులై న వారికి హరి [(పనన్నుండగు; విమలజ్ఞానపుర స్పరంబై 

దుర్హభంబై న నిజపదంబు హరి కృప నేయునంత, దుర్గమ యోగ 

తం[తంబునం జరించు వారికి. దత్త కంబు బుద్ధి [కమంబునంబొడము. 



తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 487 

పరలోకమునందు నీ ఫలములేదు. వెక్కు_లేటికి ? భవాంబుధి( దరింప( 

జేయు హరియ పరంబై న వరాయణంబు; శతసహసంబుగా. బల్కెద; 
హరియే పరంబైన  పరాయణము; మీరు నన్న ్న స్రాదిఘాతంబుల 

నొంపక జయించి తివనుట విన్మయంటెః అణిమాదిసిద్దు  లీశ్వరన్మృృతి 

విఘ్నంబులు; విష్ణు సేవియెన జనునకు విము క్రియే నత్సలంబు. 

తదంతరాయంబులీ లె నర్వసిద్ధులు. నని. 188 

అపుడు యోగీశ్వరుండై న దయాబ్ది (ప 

హ్లాదుండు పలికిన నాత్మనలరి 

ధన్యత! గనిరి; కొందజు దితి జెశ్వరు 

కడ కేగి భయమున( గంపమొంది 

''యరధిప నీ నుతుఃడు మా కందజకును దత్త 

విద్య టోధించె. [బవీణు( డగుచు; 

ధ్యానంబు, జ్ఞానంబు, హరిముకి, యనియెడు 

వచన మొక్క టియే కేవలము పల్కు; 

నతని సన్నిధి నుండ నెట్టగునాయనుచు 

నేగుదెంచితి'” మనిన సమిద్ధ రోష 

చటుల ధూమాక్తు(డై. నిశాచర విభుండు 

గరము దెవ్పించె. కాపసంగరము( బూని. 164 

హిర ణ్యక శిపుండు (పహ్హాదుని విష (పయోగాదులచే బాదించుటు 

క్, 

ఆ.వె, 

ఆ.వె, 

నూద కదంబము రమ్మని, 

నూదకభోజ్యాదులందు నొనరిచి, నుమన 
న్ఫూదన మని గరళము మధు 

నూదన సహితునకును భక్తి శూన్యత నొనలాన్. 185 
అపుడు వాసుదేవు. డతి భ కి నెప్పటి 

యట్ట తన్ను దితి సుత్మాగయాయి 

యాత్మ, దలంప గరళము జ్ఞాతద త్త మ 

జ్ఞాత జీర్ణమై యెసంగంటేనె. 166 

గరము|మింగి నిర్వికారు(డై యుండు వే 

హ్లాదు. జూచి దైత్యు( డతివికార 

మందె(; దథ్య మరయ నది తనకే విష 

మై తనర్చె నప్పు డద్భుతముగ. . 156 
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సీ కనలి (పహ్హాద రక్షకు(డైన దేవుని 

, నెజు(గక యంత దెత్యేం|దుడడరి 

కోధాంధు(డై యతి కూరత నిజపురో 

హితు నిరీక్షించి మ హెర్ట్య తోడ 

“నతి మూఢులార: ఖరాసిచే వీని ఖం 

డింద వారించి మద్యంచనంబు 

చెసితిరిక మిమ్ము శిక్షించి విదప నీ 
కుల నాశకుని( బట్టి కూల్తు'” ననిన. 

తే.గీ. దద్ద్విజులు వాని సాహసోద్దతి యెతింగి 

స్వామి : కావింతు మే మభిచార కర్మ; 

మందున హుతాశను(డు తృప్తినొంది దుష్ట 

కృత్య(గ్భత్తి వినిర్మించు( గిల్బిషమున, 

క. తంతముల వెలయు నన్మ 

న్మం|తంబుల శ క్రి చూడు మనుజాశన : యా 

హం|తము మీ(ద విశాలము 

సంతానము లేక యురుకు చందము. జూపున్. 

వ. అని ప్రహ్లాదుని నేకాంతంబునం దోడుకొని చని యిట్టనిరి. 

సీ. రాజకుమార: సర్వజ్ఞ ! మహాభాగ |; 

సీబల సంవ త్తి నేడు గాన 

వచ్చె; శస్రేచ్చ పావక నాగ విష ముఖ్య 

ములచేత (బతికితి; మూర్ధు(డైన 

త్యేందు( డంప నుద్ధత శ క్తి నీ ధైర్య 

మణ(గింప'( బూనియ, హరి పదాబ్ద 

సేవకు నిన్ను హింనింప నువేక్షించి 

హితము చెప్పెదము సమిద్ద బుద్ధి 

/ 2 

తే.గీ. నిందిరేశ స్త్రవంబు నసహింపం డనుర 

వరుడు, నీవును వద లవవ్వాసుదేవు; 

నతని నద్భ క్తి మెజిసి నీ యంతరంగ 

మున. జరించుట నీతియై పొడమె మాకు. 

168 

169 

190 

191 
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అసుర వర్యులు నిజ పయత్నంబున నిన్ను వధింపలేరు; వైష్టవుండ 

నన్యవధ్యుం; డన్యులచే మేము _ేరేవింపంబడితిమి. సూక్ష్మ బుద్ధియెన 

స్స్ తండి మా బలం బెజుంగు, నతండు నియోగింప వచ్చి నిన్ను 

క్షీంప శక్తులముగాము; గుణరహితులమైన మాచేత నీవు 

వధ్యుండవగుదువు; వరాధీనులము; సిక జీవనోపాయం బొక్క-టి 

గలదు; హరి నుతింవక రాజును నుతింపుము; హరిని మాననంబుననే 

పూజింపుము;, మాననసపూజ | శేయస్పాధనము; సివు [కోధంబు 

నొందకున్న నొక హితంబు చెప్పెదము; సత్కుల | వేసూతుండపు, 

రాజాధిరాజాత్మ జుండవు, వజదెహుండవు వు, యౌవన సంపన్ను ండవు, 

రాజలక్షణ లతితుండవు, ఆలంబనం బితృచ్వెషెయగు హరియందు 

భకివలవ” దనిన దుర్హాతి బృంహితంబులై న విపవాక్యంబులు 

విని *యహో : మాయో యని పల్కి. క్షణంబు తలయూచి 

విసయా నిమేషెక్షణుండై కించిద్వ కోన్నతాననుండై ద్విజులం 

జూచి (వహ్హాదుండు “హద్రి వూజనంబునకు. గాలం బకాలంబు 

చూతురే ? సాధువేదాంత సిద్ధాంత నిరూవితంబగునది యెయ్యది 

యదియకాలం; బీరీతిమాటికిం “బలుకం ద దగదు; మీరు గురు వరులు; 

సుఖకరంబుగ( బలుకుండు; మహైశ్వర్య మత్తులెన యజ్ఞులకు 

నిట్టంబలుక ందగు; వేదవే దులై న వి|పులకు పీకు నెట్టు నోరాడెడు ? 

తథ్యము పలికెద మని 'వతినలేని శిష్యవత్సలురై న గురులచే 

నకాలంబున  విమ్ణుభ క్తి వదలుమని వలుకవలగనె; భవదావాగ్ని 

తవుండై విష్ణు [హదసమ్మాశయంబు. జేసిన జనునకు నెయ్యది 

కాలము ? తావ, తయానలజ్వాలాజఃలిత మైన దేహమందిరంబు విష్ణు 

భ క్రిరసంబున  ళాంతి( బొందింవ వలయుంగాక, కాలం బెవ్వ 

డీక్షించు ? యజ్ఞకాల, దానకాల, జపకాలంబులు గలవుగాక : నర్వేశళ 

భజనంబునకుల గాలంబు కలదే? యాజన్మ మరణ వర్యంతంబు 

విష్ణు భజనంబు సేయుచు మహానుభావులు క్షణము విఘ్నంబెన 

దుఃఖింతురు; దగగాన్న పశువు పానంబు సేయుచు నంతరంబు 

వడనీని యట్రనె విష్ణు భజనంబు గావింపుచు భవ్రైశంబు నొందు 

[పపన్నులు వ ర్రింవుదురుు మతియు 192 

సలుకుల( బొగడుచు, మనమున 

దలవుచు6, బడి మొక్కు_చున్, ముదంబంద(గ6 గ 

న్నుల బాష్పంబులు [(గమ్మ6ంగఈ 

గల యాయువు హరికి నిచ్చి కాంతురు ధీరుల్. 198 
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తే.గి, 

తే.గీ, 
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అన్యభయమున నర్వేశు నఖిల వరదు 

నెట్ట వినుతింప కుండుదు; నిత(డు దక్క 

జనుల నెవ్వండు శాసించు ? సర్వమునకు 

నతడు శాసిత వి|పకులాఢ్యులార : 194 

ఇంతియ కాదు [పాణభయమెర్పడ మానవు డబి కన్యకా 

కాంతు నుతింప(గా( దగు? నకారణ బంధుండు దాత, దైవ, మ 

త్యంత హితుండు, తండి, పరమాత్మ గుణాఢ్యుల(బోచు, దుష్టులన్ 

బంతముతో హరించుననపాయ మహోన్నత పుణ్యశీలుండై . 195 

అతని సంకీర్తనం బతి న్వల్పఫలము, 

తెగువతో విడు మంటివి; తగునె నీకు ? 

దత్సలం బింతయనుచు( గీర్తనము సేయః 

గలండె శంకరు. ? డది వినంగల(డె ధాత ౩ 196 

మా తండి యిప్పుడలుగన్ 

హేతువు మజి యెక్కడిది ? రమెశ్వుర కథనం 
వీ తటి బలుకుము మేఘము 

చాతక మాళించునట్ట చయ్యన( గంటిన్. 197 

భవదభిపాయమిది యా ర్తి బడినవేళ 

హరి భజించు మనుట దురాశాంతరంబు 

లివిసకల జంతువులు వెలయింప [బతుకు 

నిత్యమె ఎ యెన్న (డే మౌనొ నిర్ణయింప. 1906 

ధరనత్యంత సుదుర్హభం బగు నరత-ంబందియున్ మూఢు(డె 

దురథిపాయ త(దాడి యెక్కికరముల్ దూలన్ ధరంబడ్డ 

ట్రురుళ క్రిన్ నుఖియై మురారి మదిలో యోజింప(గాలేండు; దు 

నర రోగాతురు(డై భజింపయగలడే తద్దుఃఖ జాడ్యంబులన్ 2 199 

ఆతురు(డనై యొనర్చెద 

నాతతమై, మెజయ |కేయమండెద నని యీ 

బూతైెన యాశ లన్నియు 

యాతనలకు: (దోవలందు రార్యోత్తంనుల్ . 200 
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OM అతియు క్రి గురుడు చెప్పిన 

హితమగు నదిసేయవలయు నియతమునున్ సా 

ధుతరుండు; హితేతరంబుల 

సతత గురు [వియములైన జడు. డొనరించున్. 201 

వ. అటుగాన గురూక్తమైన విష్ణు భజన పరిత్యాగంబు సేయ నొల్లనని 

పలికిన దైత్య యాజ్ఞికులై న మాం|తికులు రె రోషించి పావకోదితకృత్తిచె 

హత్య చేసెదమని భర్చించిన( (బహ్హాదుం డిట్టనియె. 902 

మ. _తగదాస్థానమునందు జేయ నురు మంత్రస్తోమ వికోభ; మీ 
పగ గావించుట మీకు ధర్మమె 2 నిజవ్యాపాదనా శ క్తిక్ళ 

తి గుణింపం బనియేమి; లేవె యితరాధిక్యంబు లెన్నేని ? హా 

చ్చుగ నాయుఃపరిపూర్తి గల్లునెడ నెచ్చోనుండు నీక్ళ త్రియన్. 208 

శా కాలాత్మాభిహితుం గలంచి యణ(గంగా( జేయు కృత్త్యాదికా 

భీలకూర [గహంబు లీలగను గన్పింవంగ నాక త్తి యా 

కాలోత్తాల మహానలంబు తృటియై కాన్పించు నిద్ధాతిలో 

నేలా కారణమున్న( దప్పునె ఫలం వింతే వితర్కించినన్. 2౨04 

వ. ఇట్లను నప్పుడు. 205 
వ, 

దానవ పురోహితులు (ప్రహాదుని పెం గృ తిం బయోగించుట 

ణా [కోధనస్త వివేకులై దిరజులు దుష్కర్మాత్ములై మంతగ 

రా్యాధిక్టంబున' బొంగుచున్ హవనముద్యదృక్తి ( గావింప దు 

స్పాధస్సారతరన్సులింగములలో న|కోధమె కృత్రినం 

బాధాటోపముతోడ నార్చుచు వడిన్ (బహ్హాదు ధట్టింపుచున్. 206 

వ. అప్పుడు నకల భువనంబులు [గక్కదల నార్చచు కూలంబు( (దిప్పి 
వహ్లాదుని నాటించిన. దజ్జాలాస్ఫూర్తి హరి భక్తి రసాంబుధియైన 

యతని వలన శమియించె; వహ్నిం గలసిన యుల్ముకంబుల చొప్పున 

నెర్పడక జీవుండు [బహ్మంబుబలె( గలిసియుండెనంత. 207 
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విష్ణు తేజోమయుండగు విభునియందు 

నగ్ని తేజోమయంబై న యా [(తిశూల 

మెక్యమందె( బరాత్మ జెవాత్మ( గలసి 

వజు6ంగా దోంచకున్నట్లు విస్మయముగ. 
లా 

సర్వభో జి వ్మిపజన్మంబు ధ్యానహీ 

నుండొనర్చు జపము, దండిన [వ 

తమున( జదువు వేదతతియును బోలె; ది 

శూల మఫలమయ్యె బాలునందు. 

ధికుండగు ప్రహ్లాద: గృత్తి తెగనేయక యా 
పకృతి మహోత్తమ పురుషుని 
నకలంకుని నెదురలెని యొట్టన యుండెన్ . 

ర 

శిలవోలె రోపషెంచి 'కొధ 

సన్నద్ధు దు లగుచు నా Nee Et 

యోగ ంబు( చేసి. యత్యు;గులై న 

కేవల వ్యర్థమె కృ ఎత హత 
ot 

rd ర | 

హీన దక్షిణయజ మెట నట 
జో య (ఆ) 

నవు డధోగతి( |దోయ, హ_స్టముల్ శిరమున 
ఉల 

దాలి? వస్త్రములు విదలుకొనుదు లి 

దాడి వార లభఖండ రోదనముతోడ. 

గెలనసి. బూని తిప్పుచు దాలకుండు 

తానె ఖండించు కొని నిన "చందమున. గావ 

క్క్లలెక మ్మహా తు నుతించి మొక్కి. 

“మాకు దిక్కు-లెదు, మా యపరాధంబు 

గాంచి మమ్ము నిట్టి కరుణనెలు; 

కృ త్తివచ్చె, నుగకృతియయ్యె; సంతత 

కృత్యభిజ్ఞ ః నిలుపు సత్యమహిమ.'' 

205 

209 

fd ఫట ఆటూ 

211 

212 
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అప్పుడు. 918 

ఘను డాత(డు పరదుఃఖము 

తన దుఃఖమువలె. దలంచి దయంబూని మనం 

బున( గల(గి దుర రథాకం 

పనతను(డై యుండి శాంతభావముతోడన్. 214 

మేరుసమ దుఃఖకోటు ల 

పారంబుగ. దన్ను. బొదువ( _బాజ్జు-డు మది ని 

స్పా రాన్యదుఃఖలేశ ము 
J 

దూరంబున వినిన గనిన దుఃకించు దయన్. 215 

ధరణీనుర పరిరక్షా 

పరు(డై. (పహ్హాదు( డా రబాంధవు, లక్ష్మీ 

వరు( దలణచి కావవే యని 

శరణాగతు( డయ్యె బరమ సంతోషమునన్ . 216 

నే నిన్నాత్మ( దలంచు వుణ్యమున నో సీరేజనేతా : పురా 

తన దుర్మంత బలార్దితావని సురో త్తంసావలింగావు; మా 

త్మ నిదేశంబున లోకముల్ సదనదుద్యతా్య-ర్యముల్ సేయగ! బూ 

నిన వారెన్నిక నట్టి లోకములకున్ నే. డున్న వే దోషముల్. 217 

అదిగాన ననీశ్యరులై న పీరిం గావుమని (ప్రార్థించిన విష్ణు [వసాదం 

బున, దదగ్భాత్తి శాంతి నొందె; నంత [(బాహ్మణులు దైత్యుకడ 'కే(గి 

లజ్ఞావనత వదనులై యున్న రాజు ఖన్నుండై పుతునిం బిలిచి హర్షిం 

చినట్లు “పహ్హాదా ! నీవు శంబరుని కంటెను మాయ లెజుంగుదువు; 

[బహ్మ బలోజ్షితయైన కృత్తిని గాలిచితివి; [బహ్మబలంబునకంటె 

మన యానసురబలంబే (శేష్టం బనివించితివి; మదాత్మ జత్య మ్మాతంబున 

సీకెంత బలంబుగలి? మదాచారంబున నడచితివేని బలవంతు(డవయ్యెద; 

వీ వైష్టవళక్తులకు నంతరంబు చూప నీయందు నీ మాయ లన్నియుం 

[బయోగించితి; [భాహ్మణు లందచలజును వైన్టవులె కాన శస్త్ర సర్పాగ్ని 

దిగ్గంతి విషకృత్త్యాదులచే సవాజ బలంబు నష్టంబుగాదు. రాక్షసుల 

మన్నించు” మన( (బహ్హాదుండు నగి పాంజలియె “మేల మోహంబు 

నొందించెదవు? మహాకుల [పసూతుండవు; (శ్రీవిష్ణువు నెజుంగవే? 

మద్భావంబు వరీక్షసేయ నిట్టు పలికితివిి మీ తాత విష్ణు నాభికమలం 
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బున జనించినవాండు; నీవెజుంగక యున్న విష్ణు నెవ్వ రెజుంగుదురు? 

విష్ణు పభావంబునందు సీ క్రి విశ్శాసముగల; దది పరిక్షింప సుత 

[వైయుండ వైన సీవు సర్వాదుల( (బ్రయోగించి నాకు భగ వద్ద్యిశ్వాసంబు 

గల్పించితివి, నామీ(ద దయగల్ల(గానే భగవంతుని విడువుమని నీవనిన 

కతన నాగహంబు పుట్టెను; బాలుడు సేయు మనిన వనిసేయండు; 

అట్టు గాన నే బాలుండ; విష్ణువును విడువను; మోక్షంబు గోర6(గా( 

గృత్యాదులచే నవధ్యత్వ మాంతరీయక ఫలం బమృతమునకునై 

సముదము మధింపగా. బారిజాతాదికము దొరికినట్టు; గాననిట్టు 

మోక్షైక చిత్తులమై యత్నము సేయుచున్న మాకు దివ్యనిద్ధులు లభిం 

చెను పుణ్యమువలన( బుణ్యఫలముగల; దందున నల్పులు నంతుష్టు 

లగుదురు; మహామతి ముకి యెకోరు; నురపతి యమృతముంబలె, 

నింక నిన్ని యననేల? నీవెంత చేసిననవి నన్ను నేమిచేసె* హరి న్మర 

ణంబు గూడదని చలంబునం బల్కిననేమి:ః నీ మాట నీ మనంబునకు 

వచ్చునెః మనస్సునకు వచ్చిన మాటయే వల్క-ండేని యాత్మచోరుండు; 

సీకు విష్ణువునెడ( జలమాత్సర్యం బులయందు నేమియవరాధము? 

సీ స్వభావమది; చరాచర జగత్యంతః [ప్రవర్మకుండై యచరుండైన 

విష్ణువు నవిద్యాంధు లెవ్వరు గెల్చెదః రనన్య మనన్కు-లై భజించిన 

వారు గెల్లురు; ఇంక నీకు నేమి విన్న వించెద'” ననిన మాటలు 

శిష్టండు వతిత మందిరంబునం బోలె. జొరవయ్యె; నవ్వడు 218 

హిరణ్యక శివుడు ప హాదుని మందిరా గమునుండి 

అఆసురనాయకు(డు [కోథావెశ విన్సృతా 

ర్వాక్త్కన[ళముని, తదై వ్రష్టవా వ 

తంసు, నవధ్యుంగా(దలంచి క్రేశము నంది, 

జంకి, నిజాస్థానచయ మహోచ్చ 

చిత న;త్పాసాద శ్చంగంబు మీదట 

నుంచి, యాతని(బడ నుగశ క్తి( 

[దోయింప నవ్వేళ దోయజనయనుండె 

తానని యాత్మ నెంతయును నిలిపి 
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యవ్యయానందమయు. డై నిజాత్మ యెజు(గ 

కధివసింపంగ నప్పు( డమ్మహాత్ము, దెలిసి 

సర్వగుండు వాయుదేవుండు సం|భమమున 

మెల్డి మెల్టనె చేర్చి భూమీ తలంబు. 219 

స్ప్సర్శను(డు తత్తనూసనం 

స్పర్శనమున నతి పవిత భావైకపరా 

మర్శనమును,. దద్వాభవ 

దర్శనమును గల్లెననుచు ధన్యత వెలి(గాన్. 220 

భజన (పత్యువకార సిద్ధి మెణయన్ శు కాంత తదిషు దా 

సజనా|గేనరు( బూనె ద న్మహిమలెంచన్ నాకు లీశింప(గన్. 221 

అప్పు డద్దరణీదేవి యిట్లనియె. బి22 
0 ap) , 

| అతి మూఢుండయి తండి సౌథశిఖరం బందుండి [తోయింప దుః 

స్థితు(డౌ నిన్ను | స్పృశింప నిన్ను నొడువన్ నేవింప( బూజింప వ 

చ్చితి; నిన్నున్, నను( బూను నట్టి | హరి సాన్నిధ్యంబునన్ నిల్చి నే 

ధృతిమై నిన్ను భరింప నోవుదునె యీతేజం[ బు సామాన్యమే |. 298 

(000 అల 0000000090000 00 యగు 

ఫలము; త్యాదృశ నంస్పర్శన మందుట దేహము గాంచిన ఫలము; 
భవాదృశనుతి జిహ్వాఫలమునుు మౌన భావగతులు దుర్జభులు; 

నది నహ 2000ల లలల టల 020000000000 

నే/ బవి|త నైతి; మున్ను యజ్ఞవరాహ సంగంబున నాకు దివ్యశక్తి 

గలిగె; నది నాకొక వింతయై యున్నయది; నిన్నంటిన( బున 

రుద్భుద్దమాయె; నందున నకల లోకం22240000 0600000000 | 
00000000000 యందు నీవంటి పరమ భాగవతు 

లొండు రెండడుగులు వెట్టినంతనె సామర్థ్యంబు గలదు. 994 
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అలఘు స్ఫూర్తులమిమ్ము( జకధర పూర్యార్బా కృతి శేణులన్ 

జలజాకుండు శిరంబుల న్నిలిఇ భాస్యన్య్మూ ర్తి రి నన్నె ప్పుడున్. లబ్ 

నరలోకంబు కృతార్థత( 

బరగెన్ నీయున్న కతన బావన ! నిను నే 

[భరియించి సీదు చరణా 

బ్ర రజోలేశంబు సోశి పావితనై తిన్. | 226 

నీవు నరలోకంబున జనించిన కతన నంతకలోకంబు (హన్వంబు 

నొందె; ననంతలోకంబు వృద్ధి న నొందె; భవత్కీ-ర్త రనాతోక నా ధూత 

పాతకులైన నరులు హరి లోకం బునకుం బోయి నిన్ను నన్నుతింప 

వెన్నుండు సీ భక్తి తాత్పర్య విశేషంబు | వినియె; నిట్లు వృద్ధినౌంది 

దని చింతించు నీవంటి పరమ భాగవతుల గుణంబులు వద్మజునకు 

నగమ్యంబులు; నేనెజుంగనేర్తునేః ఘీ [పభావంబు భాగవ[త కిరోమణు 

లకుంగాక నన్యుల |కు గోచరమే! మూర మూర్గుండై న మీ తండి 

యచింత్య శ క్తియెన నిన్నెలుంగడు. నిన్ను ( దలంచిన యంతనే 

యాపదలు దొలంగుం. అలల 0000090099 Err 

చివ శిల 0 ఈ రత 4 లి 4 ఆ ఏ 4 9 64 6 2 5 క 9 ౨ 4 6 46 తి ఇక ఇ 4 4 అ 9 నజ అధ వ క 4 ఈ 

బయ్యెనంత, (బహ్హాదుండు దయామృత దృష్టం జలం జేసిన నందు 

_ సుఖంబు వహించిరి; శంబరాదులెన దుష్టదెత్ఫ్యులు లజ్ఞావనత వదనులె 

లేచి చనిరి; యా శంబరుని, దై త్యరాజును నిందింవుచు( బురజను 

లార్తిం బాసియుండిరి. రాజును శంబరుండు నన్యోన్య దైన్యంబులం 

బరితవింపుచు నుండి రంత. వవ" 

సంకోషకుండను శఠదైత్యు నొక్కని 

ననిలరూవంబై న యతని. దల(చి 

(పహ్హాదు మడియింప( బజపిన, వాడు త 

త్తనువులో నడ6ంగ., దద్దెత్యు భార 
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a టాం క న 
సకలా లో ఆ LOT జదతనున 

ఆటనే న ఆ హం 

న. ద. అం లా చి ఉంట లర బ్రమ నొ రు కటలా కకష జా కకక CRT PY క ల. 
అనో కలు మ్ 

ద జట జట ల రిల 

త దమె యున్న (బడు నీరధారవోళి; 

నను చి తబొ కాని నేం డిమ; శ్రహాత్ము 

తనుపుళలోపఐ పుంగపహేోదయము దనరెో, 296 

అనిన ఎని కలగి నిజకులా౭గారంబై న దహ్తాదు నిటి గురు గృహం 

బున కనిచి తాను నంతపురంబు సొచ్చి పరితవింపుచునున్న వృద్ద 

మం, (తులు “తేజోధికుండై న _వహ్హాదునిం బార్ధించి, [పనన్ను నిం 

జేసికొని, నా మాజ్యంబు లనుభవింపు మన నానన్న మృత్వుండు 

గాన వారిం దర్శించి మజణియ నొక కార్యంబు విచారించి. 229 

రష విరులచేత నభ్ధినహిరా డజ్జుచ్చటాబంధ దు 

ర్వికెషం బొనరించి వై ష్టవమణిన్ వేగంబె తోయించినన్ 

సాషాతృత్వగుణాంకుంం నంగ నా చ| కాయుధ ధ్యాన ని 

షాకుజ్ఞాత్మకు:డై న యా ఘనుని వేడ్క-న్ వేలకుం జేర్చినన్. 280 

తను లవణాంబుథి. [దోయుటి, 

యనిమిష న[కాది జలచరానీకంబుల్ 

మును మున్నె తొలగిపోవుట, 

మను డనురకుమారు( డాత్మ6 గానక యుండెన్. వత] 

అవ్వుడు పన్నగకాయి యనుజ్ఞం బన్నగారి బంధనంబులు కబించె, 

నము[దుండు రత్నంబులు కానుకదెచ్చి నమాధినిష్షనున్న హరి వియుని 

సేవించి “స్వామీ: నన్ను. గటాశింపవే యేనదీనుండ; నీవు జనింవ 

నీ రాక్ష్షనకులంబు చం|దునిచే నంబరంబు వోలె విమలంబయ్యె” 

ననం గన్నులు విచ్చి చూచిన (మొక్కి. నమ్ముదుం డిట్లనియె. 282 
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అసుర లహిపాశబంధ మగ్నాంగు. జేసి 

నిన్ను నాలోన వై చిన నిర్మలాత్మ: 

నిప్పు [మింగిన నరునట్ట నిన్ను నాదు 

గర్భమున నుండి తోచితింగడకు నిపుడు ఐిలిలి 

ఉరగవర పాశబంధము 

లురగాహితు( డుక్కడంచె నుగోద్ధతిమై; 

హరిభ క్రి వుణ్యసంపద. 

బురుషులకు లభించవే యపూర్ణయశంబుల్ . 234 

అని రత్నంబులు సమర్పించి “హరిం బూజించి; హరిభక్తుల నుపేక్షిం 

చిన వారికి. బరమధామంబు దూరంబు; రత్నో పాయనంబులచే సీకు( 

గర ర్హవ్యం బెద్దియు లేదు భా... ఇల 

ష్ 3 ఉన 49 + ఆతి త 3 ఇ త ఈం ఇ క ౫ +. వ శ ఈ ఉల శి చి శ ౭ 

_దెరచుకొని |పనన్న వదనుండును; 'గమలాయతాక్షుండును, దీర్ణ 

" బాహుండును, సుకపోల నాసికాభాగుండును, నుదారతేజోనిధియు 

నపమెయుండును, గదాసి శంఖాంబుజ శోభనాంగుండును, నుదృశ్య 

పీమావర 'సేతుభూతుండును, నర్వేం దియాహ్లాదన దివ్యమూ_ర్రియు6, 

[దిలోకీవితత (పతిమూలంబును, గురు పరమగురుండును, నాథ 

నాథు.డుమ నగు విభునిం జూచి విన్మయ భీతి హర్ష [ఫకంవంబులంది, 

యది స్వవ్నంబుగా; దలంచి స్వవ్న ంబునందేని యీళ ఇర సాక్షా 

తారం బయ్యెడునని, [పప హర్షారవ మగ్న చేతన్కు_ం డె మఆశియు 

నానంద మూర్చుం జెందిన, సీశ్యరుండు ధరణి యందుంజేర్చి యంకం 

బున నిడుకొని, నర్వుజనై క బంధుండుగాన మెల్రనె క దల్ని కరపల్ల 

వంబునన్ స్పృశించి, మాటికి, జననియుంబోలె నాలింగనం బొనర్చిన( 

గొంత సేపనకు. (వహ్హాదుండు. కన్నులు తెజుచి విన్మయానిమషుండై_ 

జగన్నాథుం దప్పక చూచిన సుధామాధుర్యసా ంబులై న వాక్కుల 

“వత్వాః భయంబు న రొందకు'” మని యూజుడించిన: గృష్టాంగన్పర్శ 

సౌరథ్య సురూవ వచనామృతంబులచే నక్షగణంబు హృతంబై న న 

యాత్మ సంభావనంబు నొందక నిజమనోభృంగంబు పరువెత్తె; శ్రీశ 

భకాబ్దసంగియె యతి లుబ్బంబై_న; నే నెవ్వండ నెచటనున్న వా(డడొనని 

N-32x 

* ఇకుడ ఒక పేజీ వచనము మధ్యంలో లేదు. 
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యెజుంగక కన్నులు మూయుచు( దెజచుచు నొక వింత సంతోషంబు 

వహించి, గోవింద దర్శనంబు సేయు నతని యవబోధంబు క్షణంబు 

గాన్పించుచు, క్షణంబతిరోధానంబు నొందుచు, సాభవ్యోమేందు 

మండలంబుగ తి. [బకాశించె; నంతం జూచి క్షణంబు చింతించి “యితని 

వాక్కున. బృథివియు నగ్నియు నితని [పాణంబున నంబరంబు నని 

లంబును, నితని చక్షువున రవియు దివియు, నితని (శోతంబున దిశలు 

శకియు, నితని మనంబున నంబువు, వరుణుండునుం దగుట( జూచి 

(శ్రీమద్విభూతిం దనరు నితండు సర్బ్పోవనిషదర్గంబు, మహాప్రభు" వని 

పునఃపారవశ్యంబుగాంచి తలిసి శ్రీశాంకకాయియెన తన్నుం దడవుటకు 

నెజింగి భయ సం|భమంబుల లేచి పనన్నుండవు కమ్మని [మొక్కి 

బహుయంజ్ఞుండై యల్పపూజో క్తి నాచరింవండయ్యె; నప్పుడుగదా 

పద్మాని శంఖధారి యభయహ స్తం బిచ్చి చేపట్టె; స్పర్శనుఖై దితంబైన 

భుజంబున నిడికొనిన( గరాబ్దన్సర్శనాహాదగళద|తుండై కంపంబు 

నొంద మజియు నిట్టనియె. 285 

విష్ణువు పత్యక మె ([పహాదు ననునయించుట 

“పరుతరమూ ర్తి నంచు” ననుంగూర్చి భయంబును సం భమంబు వే గో 

మరు. దగదికు నిట్టిది నమ న్తము నాకు [వియంబుగాదు మ 

తృరమహితంబు "సేయుట యభవ్యము సేవ్యము(, బూర్గకా మ్యతం గ 

బరగిన నాయెడ న్ని లిచి పల్కిన పల్కులు నాకు హృద్యముల్ . 286.” 

సతత ముక్తుండనయ్యు( |బసన్న భక్త, 

భక్రి నుస్నే హరజ్ఞు (ప్రబద్ధ బుద్ధి 

నైతి; నజితుండనయ్యు జితాత్మ నై తి; 

వశ్యకృత్యుండనై తి నవళ్య మహిమ. 287 

త్యక్త బంధు ధన స్నేహతంతు( డగుచు 

నెమ్మి నాయందు సద్భక్తి నిలుపవలయుు; 

నత(డు నాకును మరియు నే నాతనికిని 

గాన మా కెవ్యరు నిజా ప్ర ఘనులులేరు. 288 

'నిత్యుండును బూర్జకాముండును నగు నాకు జన్మంబులు వివిధంబులు 

గలవు; నర్వేష్టదానంబు లొసంగుదు; నీకు నెయ్యది [వెయంబది తెలుపు 
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“మనిన. (బహ్హాదుండు [పాంజలియె యుత్ఫుల దృక్షిచే” జతుర్భుజుం 

జూచి” భవత్పదార విందంబులు చూచుకంటె నాకు మరియు నొక 

వాంఛ గలదె? బహ్మోది దుర్హభంబై న యుష్మత్పదాంభోజ దర్మ 

నామృతంబున మచ్చి త్తంబు తృ వ్తింబొందదు; మరియు నొకటి గలెనేని 

(పార్థించెదం; గల్పాయుత శీతంబులనైన యుష్మత్సాకాతాగ్రారా వ్లోద 

సము[ద తరంగంబుల నోలలాడు నాకు నితర సుఖంబులు రుచియిం 

వవుగాన నేనితరంబులు వేడనొల్ల్చ; నని విన్నవించిన సుధారస్మపవా 

హంబులగు వచనంబుల మోక్షలశ్ల్మీ సాామాజ్యంబునందు బట్టంబు 

గట్టి భగవంతుం డిట్టనియె. ౬989 

తే.గీ. నీవు పల్కిన యట్రనే నిజము నాకు. 

తే.గీ. 

[(బియముగా నొక్క వరము సంపీతి నడుగు; 

మఖిల లోకంబులందు నీ యట్టి దీర 

చిత్తుండెవ్వండు గలడు చర్చించి చూడ. 240 

అన( బహాదుం డిటనియె. 241 
ద ఏ 

ఉరగేం|ద వేత నాయక 

గరుడాదులలోన నొకని6 గానను దేవా! 

కరుణించుము, నీ దానుండ 

శరణాగతవత్సలా: [పనన్నాత్మ: హరీః. 242 

అనిన నీశ్వరుం డిట్టనియె; “నీకు నంకటంబు |పావించిన యది; యేను 

నిన్ను నిర్యహింపం జనుదెంచినవాండ; నీన్స భృత్యత్వంబు వేడితివి; 

సీవెనే(గా( దలంచియున్న చో నిది యుచితంబె? వేరుగా. జూచుట 

యెందులకు నేనె యెజుంగుదు; నీవు గోరిన యది మదృ్భ క్రి; సీకుం 

గోరందగిన యదిగాదు. నీకు. స్థిరంబైన యదియె; మరియు వరం 

బులు వే(డుమని యను[గహించిన. (బహాదుం డిట్టనియె. 248 

నాథ: భవదీయ పదభ క్షి నాకు నిచ్చి 

నాడ(దో యియ్యవో నీవు: వేండికొనీన; 

నట్టి సద్భక్తి దొరకిన నదియె నాకు. 

గామ గవి; యన్యవరకాంక్ష ఘనతరంబె ? 244 
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హరిసంన్పర్శన వీక్షణ 

పరిపూత శరీరు(డైన (పహ్హాదు. గరాం 

తరముల జూడగ వచ్చిన 

కరణి దివాకరుండు దయనగంబున నిల్చెన్. 

గిరినుదయించిన యంతనె 

హరియించె దిశాతమంబు లర్కుడు సర్వే 

శ్వర భకిచేత నుత్క_ట 

దురితములు జగంబులోన( దొలగించు గతిన్. 

తరణిఘట జన్ము డును దు 

స్త తిమిరాంటోధిగోల. ద త్తత్పుజనాం 

తర తీర్థ నిర్మలత్యము 

స్పురితంబయ్యెం దిగంతములహో: యనలోన్. 

సారసావ (జూచి చ్మకవాక ఖగంబు 

హర్షమందె; నావరాత్ము( గాంచి 

యోగివరుండు మోదమందిన కై వడి 
నంతరంగమున( [బియంబుందోంప. 

అర్కు(డా జలాళయంబుల( (బతిబింబ 

మంది వెక్కు. మూర్తులయ్యె; వేత 

ములన నార శీలములునుగా మెజయ న 

దుణత వహించి తనరునట్టు. 

నలినములు నజ్జనుల వలె 

జలజాప పరేశమూర్తి సంపద వెలనెన్ 

కలగా న్నీలాబ్లంబులు 
లా! 

జలజాకుని కథల దామన జనంబు వలెన్. 

249 

250 

లికి 1 

2ర4 

అంత( (బతిబుద్ర జనన్యనంబు చెవులు సోకిన మేల్కని నిజవురంబు 
నకుంజని హరిన్మృతి బలంబున నన్ని దిక్కులు హరిగానే వితర్కిం 
చుచు, నడుగడుగునం దొొటువడుచు, హర్షింపుచు నగంబున హరి 
వీక్షించిన యట్లు జయజయ స్వనంబులు పలుకుచు, హరి జూడక 
యా ర్రినాందుచు. జరించె; సోత్కంఠుండై నాటనుండి ఫ్రీ శహృతాంత 
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రంగుండై లోకజాడ్యహతు(డై యలౌకికుండై జడునట్టు దురితంబు 
లడంచుచు మంగళంబుల రమ్మని విలుచుచు ననంత నామంబులు, 

గానంబు సేయుచు, నచ్చటనాడుచు, జీ గోవిందః కేశవః ముకుందః 

శ్రీవల్త్హభ : (శ్రీనాథ ! శ్రీవైకుంఠ : సుకంఠ : కుంఠితఖల ; స్వామి : 

యకుంఠోదయ : కుద్ధధ్యెయ : విధూతధూర్త : ధవళ్రీక : మాధవ 

యధోక్షజ ! (శ ధ్రాబద్ధ : నీయందు నాకు బుద్ధి జనింవ౧జేయవె, 

యచ్యుతగుణా : అచ్యుతక శశ * సకలేశ : శ్రీధర : ధరాధర ! విబుధ 

_ జనబుద్ధ ! యాదరణచారణ : వినీలఘననీల : శ్రీధర : గుణాకర : 
సుభ|ద బలభ।|దకర్ణ సుఖవర్ణన ! సుఖార్గవ : మురారి! స్వర్ణరుచిరాం 

బర! సుపర్ణర థ! యర్లవనికెతన! భవార్ణవ భవభయంబు మాన్నవే: 

గుణగ ణార్జవ నమస్తే : యని పాడుచు. దద।|పావి, గాఢదుఃథా కు 

గద్దదుండై పొరలుచు, మొఅలిడుచు, విస్మితజనులు తనుంజుట్టుకొని 

నరకపతిత జనులకు భవచ్చరణ స్మరణంబు శరణంబు; భవవై తరణి 

పతితుండనై దీనుండనగు నన్ను నేల నిరీక్షింవవు ? నీయందు భకి( 

బుట్టింపుచు, నీవె భవాబ్ధిమునుంగనీక రకింవవే ః క్రశంబు నొందితి 

దయావరమూరీ, : నీకు దయగల్లదేని కర్మవశాహతుండనాదు. కామ 

కోధమదాద్య మి|తనివహ [పోత్సారితోన్మాద విశాంత కువితధృతి 

హార దుర్నిిగహాదూర ఘోరై కాదశేందియ ఖలనంబులచే నార్జితంబై నత్హో 

కర్మంబు, శికువనై యొక్క-రుండ ననుభవించుచున్నవాడ; నీకు దయీ* , 

లేకున్న నే నెట్టు గడతేరుదు ; మానంబు శిరంబువై పాషాణం ల | 

మాత్సర్యంబు వలద్గర ళజ్వాలామాలిక; కోథంబు కంటిలో నెరును; 

భవనామకాంతారంబునందు మనోజవటుండు బుద్యాఖ్యయవష్టిహరించె; 

ము క్తిసరణియెట్టు తరించెద”నని (పహ్హాదుండు వలుకవిని యద్భుత 

వై రాగ్యంబునకుం గొందజ శువులు విడిచిరి; కొందు మొక్కి. 

లీలచే( గొందణు హాస్యంబు చేసిరి; కొందణు భక్రింగాంచిరి; కొందణు 

విన్మయంబు నొందిరి; కొందజు మూంకలు మూ(కలై చూచుచు దురి 
తంబులం దొలంగిరి; గోవింద కీ రనానంద నిర్భరుండై కీరన నర్తన 

గానలబుల జనులవై స్పృహలేక తిరిగి; అర్కుండు లోకతమో 

భేదార్థంబు దిరిగినట్లు. నంచరించె; నప్పుడు నముద ముదామగా 

యాతుండైన యా ప్రహ్హాదుం జూచి జనులు విన్మయం బందిరి; దైత 
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పతికి వారివె చిన వారలేె విన్నవించిన నతండు విన్మయంబంది మృత్యు 
థి 

వుంబోలె రావించిన వచ్చి, సభయందు నాసన్న మృత్యుండైన వాని; 

నాయుర్దలధి వలన దేహపర్యవతార ణంబునకు గృతోద్యోగుండై యమ 

వీక్షణంబునకు యవనికామాతంబైన వాని నీలాంశుమి శ మాణిక్య 

ద్యుతిచ్చన్నుండై నవాని, ధూమాగ్ని శిఖావ్యావుండై నవాని, మలినాంగ 

ద్యుతిధ్వాంతచ్చాదితా భరణచ్చవియైన వాని, విష్ణు నిందాజాత 

మూరాఘ[గస్యమాన లక్ష్మీకుండైన వాని, దంష్టోత్క-ట మోరమోషణ 

ఘనచ్చవి కుమార్గదర్శ యమదూత నిభుల్ణై న భటులతో( గూడినవాని, 

దవస్పృష్ట - దవనాంతన్థకింశు కారుండైన వానింజూచి, ఖిన్నుండైన 

వాని దూరంబునం [బాంజలియై పీళఠంబుననుండి కుద్దుండై నవానిం 

జూచి తలవంచుకొనిన, దెత్యుండు భర్జించి “మూఢ! మద్వాక్యంబు 

విను మింక నిన్ను నెద్దియుం బలుక'' నని చందహానం బంకించి 

నభాజనంబు కంపంబు నొంద “హరిని విడిచెదవో ! యనిం దెవ్వ( 

జేయుదునో :'” యని పల్కు మూడ్దుని కోధంబు చూచి రక్లోగణంబు 

నేడు పహ్లాదుండు హతుండు నయ్యెడునని వలు. సమయం 

బున హిరణ్యకశిపుండు కోభారుణిత నెతుండై కుమారునిం జూచి 

యిట్టనియె. 255 

“ఎచట వెదకియు నేంగాన నిన్నినాళ్డు ; 

నధికు. డంటి, నిరాకారు.డైన వాని 

సర్వగతుండంటి, [తిభువనస్వామి యంటి, 

వెందు.6 జూపెదు హరి. జూపు మింక మూర్ధ క్ 256 

అని స్తంభంబునం జూపు” మని ఖడ్డంబున స్తంభంబుం 

దాటించిన. 257 

నృసింహావిర్భావము 

పట పటత్క-_టు నముద్భటి వటుధ్వని విశీ 

ర౭దన నూణా సభాంతరంబు 
లఖు థి 

“చట చటన్నట దుగచటులరంగ స్సులిం 

గాచ్చాద్యమాన గృహాంగణంబు 



తే.గీ. 

om 

నారదీయపురాణము 505 

తట తట స్ఫురదురోదై తేయ శలభసం 

ఘాత పతాప నిర్భర తరంటు 

కట కట దంష్టా|గ ఘట్టిత కహకహో 

తృర్ణనగర్దాతి దుర్ణయంబు 

భూరిభూషణ తీ వదంభో? ఘోర 

సార వారుసటాచ్చటా సంకులంబు 

సంభమా ద|భధరణి తలాభతలము 

వీరనరసింహ రూప మావిర్భవించె. 250 

అతి ఘోరార్భటి నా నృసింహుడు నహ్మసాత్యుగ బాహావళీ 

శతకోటి స్పుటతీ వదీ ప్ర నఖరచ్చాయల్ విజృంభింప( ద 

ద్దితిజుంబట్టి నిజాంకమధ్యమున నెంత నిల్పి చీరెన్ మహా 

ద్భుత భీభత్సము లొప్పనప్పుండు [వదీపోరాంతరాళంబునన్. 259 

ఇట్టు తద్దోర నృసింహరూపంబు నున్నయెడ (బ్రహ్మ రుద దిక్సాలాది 

సమన్త దేవతలు ముందర నిందిర నిడుకొని వచ్చి దగ్గర(జేరన్ వెజచి 

[పాంతంబున నున్న (పహ్హాదుం దగ్గరం బిలిచి నిన్ను. గటాత్నీంప 

వచ్చిన భగవంతునిం (బసన్నుంగా. జేయుమన' (బహ్హాదుండు వికసిత 

వదనుండై జనకుని కడ కగు బాలకుని చందంబున నిర్భీకుండై. 

వచ్చినం గౌ(గిటం జేర్చి శిరంబు మూర్కొాని నాకతంబున నింత 

యలసితివిగా యని యుపలాలింపు చున్నప్పుడు. 260 

కెందమ్మి రేకుల జిందించు కన్నులు 

కరుణారనంబు పొంకంబు నెజపా 

జారు వ|జాంకురచ్చటలై న సటలురు 

దివ్యకిరీటమై తేజరిల్లు 

నాంతమాలిక లచ్భహార వల్లికలట్టు 
విమల వజక్లోవిభాగమున మెజయ( 

దద్వినూతనర క్రధారలు వె(జింది 

ర క్రచందన చర్చరంగు చూవ 



506 నారదీయవురాణము 

తే. గీ. జలధి కన్యాకుచోవరిస్సార సార 

భానురోదార కుంకుమ ప,తభంగ 
ఖరనఖరకాంతులెనయ ను, గతరమనుజ 
సింహు( డప్పుడు లక్ష్మీనృసింహు. డయ్యె. 261 

అంత( (బహ్హాదుండు తన తండి భగవంతునిచే ముక్తుండయ్యెనని 

హర్షించి (ప్రణమిల్లి యతని గాతంబున నరనురానురాదులను, శిరం 

బున (బహ్మాండోపరిభాగంబును, గన్నుల అయార్క_పావకుల, నాన్య 

వీలంబున( బాతాళంబును, దంష్ట్ర లశేషాదులను, భుజ దుమస్కంధం 

బుల [బహ్మరుదులను దిగీశ ౧రులను, హృదయంబున నంబరంబును 

నంబరంబున విద్యుద్విలాసంబును నం;ఘుల భూమియుం, దేహ్మదవం 

బున వారిధులు రోమంబుల వనంబులు, శల్యంబుల నదిసంఘంబులు, 

నభేద్య మాయాచర్మంబున సర్వగా తంబుల దేజంబును గాంచి భక్తు 

లకు నీశ రుం డ|పకాళుండుగాడు గావున జూచి పరమానందంబు 

నొందె; నంత దివిజులు మజశియు (బహ్మరుదాదులు సమ్మతించి 

రప్పుడు. బి62 

శ్రీమన్మ హాదేవతా సార్యభౌమా ? హరీ: నర-మౌనీంద సందోహ 

సంకల్పితానేక యజ్ఞ కియాసాధనా | స్తోతపాతా : ఖరోద్యన్న ఖో 

తత దెతేయ ! చంచదయాద్స కరంగా ః |పనన్వా తరంగా ! మహో 
రాలేదో. ది లై _ అ 

ఏర దురా?ర రజో గణీ దు స్తిరస్కారభీతాత్మధా మచ్యుతానేక యజ్ఞ 

[కియాదూర : పద్మాననాద్యాతి తేయా ప నార్థా (వసిద్ధానుకంపా : 

పకాకీకృతోచ్చండ దీవ్యన్నృసింహావతార్యాగ సారధ్యనీ భిన్న ఘారా 

(భతారా : నిజాంగ (పవిచ్చేదఖీతి దవర్షోర రక్షోగహేద్దోష భేరీ 
రవాధః కియాసారమె, &జోణిభృత్సక్షవిచ్వే ద కాలన్ఫురద్దట్టనోద గ 

గా . జు pe ఖుట (టి 

దంభోళి చుర్షారమై, ఖమకల్పాంత ధారాధరో త్తర్జితోర్హత్సుుర 

చ్చండగర్జానుకారంబునై యున్న నీ గరదురేయమో తండి ! భ కావకీ 

నిర్జితా 1 పాపనంవర్దితా ! యోగిలోకార్డితా | వార్ధికన్యాకుచాలింగనో ల్ల 

గ్నసత్కుంకుమాంకచ్చటానెక శంకాకరోనంక శోణోపల శ్రీనమా 

విదపూరేందుబింబ స్ఫురద్య త్త సంనూల పాండూరు ము కామణీ దివ్య 
ఛి ణు అని థి వావ 
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హారా(1) లనద్దివ్యప రానిబద్ధ తిలోకై కభారా | సమారశ్ఞ దైత్య 

- [పహారా 1 భవాఘాఫ ఘలీలాపహారా 1 సముద్యన్మహాదా దాన వాసీకనంహార 

కారా ! యుగాంత తిలో కాపహారా ! యశేషాను నుభృత్పుణ్య పాప క్రియా 

రూప దండాదిక (భామితపోల్ససత్కాల చ|క|కమాక ల్పితారంభ విభా 

జిత స్థావరాత్మ స్ఫురద్విశ్వదాద్దోర జోద్ద దండ: వేధోండ సద్భాండ 

నిర్వాహసత్కు_ ౨భకారా ! నిరసాఖిలాంతర్వి కారా ! విచ్శిత |పకారా ! | 

(తిల లోకైకసాలానుకారా | యవేద్యాంచితాకార ! ఫిఇాన్య సద్భోజ్య 

మా, తవకాకోరు సంతోష యోగీం, (ద పూర్ణాబలోధూత పంచాయుధో 

న్మాద న్నిదాది దారాత జస్నేహ దుర్దోభ లాభా బ్దిబంధచ్చిదా లబ్ధి త్మ 
సొఖ్యోల్ల సద్యోగయోగ్యా,, గటి నన్ని ధానా ః |తిలోకీనిదానా ! నిరస్త 

పథానా : నమాయావితానా | సుశుద్ధాభిధానా ! ముఖంబుల్ సరోజం 

బులై బాహువుల్ సన్మణాళంబులై కేశ జాలంబు శె వాలమై, హల్లక 

సోమముల్ మాంసఖండంబులై త త్తన్ముతాణముల్ ఫేనజాలంబులై, 

మ _పత్యక్థి 'సేనానరో మధ్య వీధిన్మదోన్మ త్త త దంతావళ శ్రీ విజృం 

వే స్వామి! దుష్ట్రవభేదీ ! విశిష్టానుమోదీ ! నిజ శెణి దుర్గోవ 

పర. సదాభ క్రవాంఛ్యాపదా! దేవః నిర్వాంఛ మాయామహానాటకానీక 

నిత్య కియా సూ[తధారా ! నిజాం ఘిస్ఫురద్దివ్య గంగాంబుధారా ! 

మధు కవ్య భుగ క్రధౌతాసిధారా సునిషా_మ : నంవూర్ణకామా 1 

ముకుందా ! నమస్తే నమస్తే నమః. 268 

అని యానందా శులు తమ 

కనుగవపై ( జిప్పతిల్ట(గా నాదివిష 

జనములు వినుతించి జనా 

ర్దను వలన వరంబులంది రంజిలి రంతన్. 264 

. దేవతలు చూడ. [(బహాదు దివ్యతేజు 

నఖిలదై తేయ వీరరాజాభిషిక్తు( 

జేసె, భాగవతో త్రము( జేసె, భక్తి 

నిలువ(జేసె జగము వర్ణింప(జేనె. 265 

అంత (బహ్హాదునకు ననేక వరంబులిచ్చి తిలోకశాంతి( గావించి నద్యా 

ద్యంబులు | మోయ నిజధామంబునకు నేగా ననిమిమలు పరమానందం 

బున నిజమందిరంబులకుం జనిరి మరియు. 266 
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క. _వరమర్షలు నరసింహుని 

చరితము నరసింహహృత విశంకట దోషాం 

తర దోషాంతర వల్టభ 

చరితమువలె( బొగడరై రి స్వాంతములందున్. 267 

వ. దొరకొని లోకవాదంబులు బలవంతు లాడుకొందురు. యోగీందులకు 

వృథాయాసంబులు; వీరలే కర్మంబులు చేసిన సద్ధతి(గాంచిరి ? యజ్ఞం 

బులు చెరచి విపర్షుల భంజించి మత్తులెన ద దై త్యులు వరేశునివలన 

మృంతింజెంది భవాబ్దీముక్తులైరి; ఏ మార్యులమౌటి, ధృత సచ్చరి 

[తుల మౌట, బహిస్థితుల మైతిమి; దైత్యులు విష్ణు సద్గతి నొందిరి; 

దురాత్ముండు భృత్యహస్త సశంరధాదులతో సీశ్వరుని పూరగంబుల 

నారాధింపనోవు; నొకానొక భ కినిరతుండు (ప్రహ్హాదునికంటె నధికుం 

డని, కృతార్థుండని తీర్థాంతరంబులకుం జనిరి. (పహ్హాదుండు భగవ 

దాజ్ఞను రాజ్యంబు నేయుచు( ద ద్రాజ్యభోగతృష్ట నొందక, జ్ఞానాచ్యు 

తాంఘ భకి రాజ్యం బనుభ వింవుచుండె; సీచరి| తంబు వినిన వారికి 

రోగ గహదారిద్య తాపంబు లణంగు ' ననిన విని నై మిశారణ్య మహ 

ర్షులు నూతునిం జూచి యిట్రనిరి. 968 

శ్రా, ఆదై తేయుండు శౌరిగా. దలంచి యార్యాదిత్యయజ్ఞ [కియా 

సాదం బెవుడు(జేయ నాగమము లాచ్చాదించు తచ్చ' కహ 

స్తా దేశంబులటంచు భోజన పిపాసారంభ నిదా విహో 
రాదుల్సెయుచు నమ్ము రాంతక విరోధార్థంబు మానుం డిలన్. 269 

క్, అతి బద్ధ మత-రంబున 

నత(డుద్ధతి( గలలనై న హరిగెల్సిరణ 

శతి దరమితినని( హర్షా 

న్వితుండై. యంతఃపురమున నృత్యములాడున్ . 270 

తే. గీ. అతడు హాశ్యాంతరములకు హరిక థామృ 

తంబు వీనులు చొరనిచ్చు తల(చు నామ 

ధేయములు జిహ్వజేర్చు విధేయులైన 
భృత్యవర్గంబు(దాను నిర్భీకుండగుచు. 271 
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ఇటు దె త్యేశ్వరుని | కోధమెల కార? 
రా రా ఓ ళు చి 

ములయెడను శ్రీరమాజాని తల(ప(జేసె 

సద్గురుండు సంతతజ్ఞాన శాలియైన 

నరుని బోధించి నిలిపిన నలువు మెజయ. 972 

అటుగాన కోధావిష్యృతంబైన హరిన్మృతియు దై త్యునిందలంపంజేనె 

నేమి చెప్పుదు. వీ(ీడు దశాననుండై శిశుపాలుండై జనియించి రామ 

కృ ష్టైవతారంబుల చే టొలిసి పునర్జన్మంబు నొంద (డు. కృష్ణా శయం 

బైన కోధంబును, గృష్టా, శయంబై న కామంబును, దై త్యులకు గోవిక 

లకు మాక్షహేతువు. "కేవల కామ, కోధములు జనుల కథఃపాత 

హెతువులహిదంప లయందు నుధయుంబలె, చోర హ స్తంబు 

లందు ధనంబునుంబలె స్మరరోషంబులచేత నొంద రీ ముక్తి కినేమి 

యద్భుతంబు-కార ణంటు హరి న్మృతియె. ఆ హరి న్మతియే స్మర 

ద్యేష భక్తి విశేషంబులయం దుదయించు; నిష్టంబులు గాకయు 

నౌషధభంబులు దావి రోగి యారోగ్యంబు నొందిన ఫ్రై నరుండు హరి 

స్మృతివలన భవబంధంబులు వాయు; ద్వేషంబుననేని మృదర్గంబుగా 

భూమిందప్వి నిదాసంబు గనిన యట్టజ్ఞుండు కామ[కోధంబులనేని 

హరిన్మర ణంబు చేసి మోక్షంబునొందు. అృపయత్నంబుననేని ద్వేషం 

బున నేని వై చిన ననలంబు కత్యూంతరంబు దహించిన యట్ట నాద 

రంబున నర్చించినం గిల్సిషంబులంబాయు; నజ్జుం డ(థద్ధనెన సుధా 

పానంబు చేసి వ|జకాయుండై న యట్టి పద్దభావుండేని ముకుండగు. సే 

ఇది వస్తున్యభావంబు, సూర్యుంశు తమోనాశనంబునకు, కీత్రశాంతికి నన 

లంబునై న యట్లు, న ర్వేశ్వరుండు లీలాప్త హృదయుండై ద్వేషులకు 

మోక్షం బొసంగను, అనురక్తులకు నిష్టవరంబులొసంగను సన్నద్దు 

డైనవా( డద్దేవయోగంబునకంటె భ క్రియోగంబు [పశ స్తంబు; "ఘోరం 

బులైన మోక్షవిఘ్నంబులవలన హరి తానే రక్షింపుచునుండు(గాన నిటు 

వంటి కరుణాసింధువు నా్నాశితవత్సలు నెవ్వం డా|శయింపండు? పాపా 

త్ముండైన యాత్మ దోహి యాశయింవండు గాక: సదానూర్వ్యుండు 

బహుయోజన సహ్మసంబు లక్షణంబున( టోవుచు వేగంబునం జనుల 

యాయువు క్షయింపంజేయు; నార్త్మపమత్త నుప్రవ్యాథితులై న వారి 

నుష్టధాముండు [హానంబు నొందించుంగాని విడంబంబు సేయండు. 
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వేగవంతంబై న కాలచ[క్రంబుచే సదాతివ్పంబడి జీవుండు యోని సహ 
(సంబుల జనియింపుచుండు( గాని నరుండై యుండుట నిత్యంబు గాదు; 

జనుండొప్పు యెల్రియో యెల్డుండియో మృత్యు వానన్నంబని యెజుం 

గండు; జన్మ మరణ నరక క్రేశ ంబులు [ధువంబులు స్వాస్థ్యంబులేదు 

గాన (బతికినయన్ని నాష్ట హరిభజనంబు సేయవలయు ననేకజన్మంబులు 

గాంచి కర్మభూమిని మనుజుండై జనియించుట నెన్నం డిటువంటి జన 

నంబునొంది వృథా పయత్నంబున నుండుట దగునె? నరులలో 

వ్మిపత్వంబు నొందుట మిగుల దుర్హభంబు. తద్ది పత్యంబు నొందియు 

హరిభజనంబు లేక యుండుట దగునె? వ్యాధి వ్యాఘ్మగ సంబై న 

తాషతయమహో[గ మృగసింహ భయంబైన సంసారాతి వనంబునందు 

నరునికి ర కాన్వేషనంబు సేయక [కీడించందగునే? విషయ వ్యాధి మహా 

సర్పంబులతో భవ తరుకోటరంబులనుండి పరుషుం డను గహంబున 

నిర్భయుండై గరుడవాహను నా|శయింవక యుండంజెల్లదు గాన దొల్లి 

నురరూవంబున నుధాపానంబు సేయుచు వఘ్నంబు శంకించు రాహు 

వునకై న యట్లు భజింపుచు శంకించిన హరిదుర్హభుండగు మనంబునం 

దలంపవలయు; కరంబున( బాదార్చనంబు చేయవలయు; కో తంబుల 

దత్కథలు వినవలయు; దద్యశంబు భావింపవలయును; నేతంబుల( 

దక్సియులై న వారింజూడవలయు; పాదంబుల( దత్పుణ్య షెతంబులు 

[దొక్కవలయు; నిట్టన్ని దినంబులు గడుపుచునుండువా(డు (బతికిన 

యతండు అట్టు 'సేయండేని వా(డు జీవచ్చవంబు మశక్ని కామ శక కాక 

ముఖ్యంబులై న కు దజంతువులు కోటుల కొలందులు"| బదుకవే! కామ 

మోహంబులు విడిచినవారు వైష్ణవులు. యోజన శతంబులనున్న మర్త్యుం 

డైన గంగాతరంగిణీ నిజాంఘి సంస్పర్శ పవ్నితయైన దానిం దలంవ 

నఘశతంబులు దరింపంజేసిన నారాయణు భజింపుడు. హరి భజనం 

బెవ్వండు సేయు నతండె సమస్త జనుల పాపంబులు హరించు. దీపం 

బులు లేక యుండిన గృహంబులనేని దిననాథుం డుదయించి తమంబు 

హరించునట్టు సందర్శన స్పర్శన పూజనంబులచెత( గుళ లుండై న 

భాగవంతు(డు విష్ణు [వతిమయుంబో లె. దమంబులు హరింపుచు దీపం 

బుంబలె బరహితం బాచరింపవలయు లోకంబున. 278 

ఆనిన విని కౌనకాదులు 

మనమున హర్షించి దైత్య మథన కథావ 

ర్త సంక వణ కుతూహల 

జనితోల్హానమున( జనిరి సంరంభమునన్. 274 
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గోవతి గమనస్తో[తా | 

గోపతి కృతవర్షధృత సుగతచ్చ,తా : 

గోపాంగనాకళతా | 

గోపార్భకవత్సరూప : గురుతర సూతా / 276 

మాలిని 

కుముదహితకులేశా ! కోటి సూర్య పకాళా : 

విమలకమలన్నెతా 1 విన్పురన్నీలగా తా | 

భ్రమర చికురజాలా ! భక చిత్తాబఖలా | 

సమదఖిలవిదారీ : సర్వలోకాపహారీ | DTT 

గద్యము 

ఇతి శ్రీమత్క_ంజర్ల కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిళిందాయమాన చెన్నయామాత్యపు త ' 

కళ్యవగో త పవి[త (శ్రీమదల్హాడ నరసింహ [పణీతంబై న 

నారదీయ పురాణంబునందు నష్టమాళశ్వాసము 

సర్వ్యంబును సంపూర్ణము. 





వాజ్మయ మహాధ్యత, కళా పపూర్జ్మ 

డాక్టర్ వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్యగారి పరిశోధనా రచన 

నారదీయపురాణ అమృతనవసీతం- మహామథన సారామృత ౦లో 

ఉదాహా త్నాలెన సంస్కృ తాం| ధ [గంథాలు 

అద్భుత రామాయణం గణపతి (గణేశ) 

గమనిక 

ఉచాహ్యత [గ్రంథాలలో “ దుర్జన ముఖ చపేటిక ” అన్న ఖండన మండన 

|గంథాలు విభిన్న రచయితలు రచించినవి కెండున్నాయని గుర్తించాలి. 

ళో ముకాఫఆ * సంకలన [గం థానికి (వాయజడిన . కైవల్య దీపిక *” 

వ్యాఖ్యను చేర్చుకోవాలి. 

'జెంగాలీ భావలో రచింపబడిన “ జెంగాలీ సాహిత్య చరిత న్్ (గ్రంథాన్ని 

చేర్చుకోవాలి. 

“ పురాణనిరీకణ ” (గంథం మవోరాస్ట్ర (గంఢంగా గుర్పించాలి. 

a 

స ద తి ఛీ ॥ 

తిపాది తుంపనిషతు © ‘rf 
స ఫ్ర బృ వాన్నందిశ్వర . 

వనిషతు | 
వృిశ్స్వక్ వ్ర్రపనీప తే బృవాన్నారదీయ 

ఉప పురాణాలు |బహ్మోండ 

అంగిరస భవిమ్యాత్తర 

ఆది భాగవత 

ఆదిత్య ' భార్గవ 

జెవనస మానవ 

కల్కి మారీచ 

కాపిల | - మాహేశ్వర 

కాళీ లింగ 

కౌమార వారుణ 

N__23 
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విశ్వామి[త 

వ్యాస 

శాంతన 

సనత్కుమార 

కల్పాలు 

కామశాస్త్రం 

కుమూరనంభవం (సం) (౩) 

కుమారసంభవ విమర్శ (శె) 

ఖగోళ శాన్ఫృం 

గర్గ సంహిత 

ఛంద శాం 

తంత శాస్త్రం 

దశకుమార చరిత (3) 

దుర్జన ముఖ పద్య పాదుక 

దుర్జన ముఖచ పేటిక 

నక | తములు (౩) 

నా ఆకాశ వాణి [పసంగాలు 

(తెలుగు-సం్మృతం) 

నారదీయపురాణ ౦ (త 

నిరుక్కం 

నిర్వచనోత్తర రామాయణం (శె) 

నృసింవా పురాణం (తె. 

నాకియ శాస్త్రం 

ఆంధ్రప్రభ (దిన) 
కృష్ణాప| తిక (వార) 

గోలకొండ పతిక (దిన) 

్రిలిళ్లి (మాన 
భారతి (మాస) 

సుభాషిణి (మాస 

పురాణ నిరీక్షణ 
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పురాణాలు భారత రచనలో వెల్లివిరిసిన 

కూర్మ మం|త శాస్త్రం 

గరుడ మవోభారతం (సం) (౩) 

చేవీభాగ వత మార్కండేయ పురాణం (శె) 
నారద మార్గ-చెశి (తె) 

పద్మ మీమాంస శాస్త్రం (పూర్వ-జఉత్త ర) 

ముకాఫలం-సంక లన గంథం 

(బవ్మా యాగ శా స్తం Cc 

[బహ్మాకెవర్త (ఈ 
3 ర రామాయణం 

(బవ వ విద్యారణ్యుల "వేద (సాయన) 
(బహ్మాండ భావ రం 

ఠీ 
(బ్రాహ్మ "వేదాంతం 

భవిష్యత్ శ్ 
దాలు 

గవత a అధర్వ వేదం 
మత్స 

జేయ బుగ్వేదం 

మార ర కృష్ణ యజుర్వేదం 
లింగ లి 

శుక్ర యజుర్వేదం 
నరాపహా 

య 

వామన సామవదం 

వాయువ్య వె శేషికదర్శనం 

విమ్ణు వైష్ణవ తంత్రం 
౬ 

వ 

కిన వ్యాక రణశాస్త్రం 

స్కాంద 
శియా శాస్త్రం 

(పభావతీ (పద్యుమ్నం (3) శిల్పళా(స్త్రం | 

| పాతిశాఖ్యలు (శ్రీవిరూపాక్ష యా (శ్రీరామ. / 

(పౌఢ వ్యాకరణము (ఆ) శాసనములు.- ఆరవీటి వంళ 

బృహాన్నారదీయం (త్ర చరిత (శె) 

డ్రహ్మా సూ తాలు షష్ట్యంతాలపుట్టుపూర్వో త్త రాలు- 
(కాహ్మ ణాలు వ్యానం (౩) 

భగవద్గిత స ప్రసంతానాలలో కృతి సతియా ? 

భాగ వతం (శ) సుతయా ? (త 

భాగవ తామృత ౦ - సంఖ్యాశాస్త్రం 

భాగవత సందర్శనం సాంఖ్యద రషునం 



సనూ(తగంథాలు 

అగ_స్య్య శాక ల్య 

అగ్ని్నవైళ్య 

అనువాక సంఖ్య 

ఆప స్తంభ 

ఆశ్వలాయన 

ఇష్టకా పూరణ 

ఉపలతణ 

ఉబ్బశా_స్త్ర 

బుగ్యజుస్సు 

కాత్యాయన 

కూర్మ లతణ 

కెొండిన్య 

కెపీత 

(కమన ౦ఖిన్ర 

జ మిసనీయ 

నిగమ 

N పొర్శ్వ్వన 

నస్క. కిక 
కో ప్రవరాఛ్యాయ 
కాశ్టో (పసవోచాన 

గో బోధాయన 

భాగలక్షణ 

భారద్వాజ 

మాధ్యందిన 

య జ్ఞ పార్శ్వ 

వాధూల 

వెఘానస 

శరణవూ్యూహ 
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శాకల్య శాంభపవీయ 

శుల్చ 

శెనకీయ 

(శాద్దకల్బ 

సత్యా కెఢి 

హిరణ్య కేశి 

పా। తిక 



ప్రుటి తన్ను 

4 స్రీ శక రపు (శ్రీకరంపు 

ర్ రి సూరులే సూరుల్ 

16 27 దతిదీనుని డ తిదీనుని 

28 26 వారిని వారి 

28 1 నిర నిర్ల 

90 10 గట్టించి ధట్టించి 
80 11 వెచివైచి నవచి నవచి 

84 వ [దిప్పియార్చి నార్చి తిప్పి 

40 7 తాచినట్టు తాము శతాచినట్లు 

శీల 18 మందరాగధృతి మంద రాగాధృతి 
44 20 బొలె బోలె 

51 11 సయో జ్లిత సయో జిత 

రఫీ ల్ సమంత శ్య్యమంత 

64 24 దేవి దేలి 

84 28 డన్న(డు తన్మవి డెన్న(డు( దన్మవో ల 
94 28 శేశెన్నిశ జేశెన్ని(క ద్ధీకరక 
99 26 ఇారప్తి శరాప్పి తాం 

180 28 దా|కతి ధా|తి తా 

140 లి వారవెవ్వరీ వారలెవ్వ్య త 

142 గ్రి నికరములు నికరము - 

152 5 వయ్యమరవరులు నయ్యమరవరులు 

192 24 ధల్మవోనియు ధర్మవోనియు 

199 1 చిత ధర్మా దర్శ చిత ధర్మా ధర్మ 

202 11 దుల్భర దుర్భర 

202 12 వర్తించిన్ వరించినన్ 
212 26 నూల్య దీ ప్రి నూర్య దీప్తి 

N—34 
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భ్రట వంశీ తన్ను ఉవ్హు 

292 12 గలదె గలవె 

284 29 విజయా సంభవవం బైన విజయా సంభవం బై న 

245 2 కభ్యంజనం రభ్యంజనంబు 

268 28 గలనే? గలనె ౪ 

275 18 పరమారం పరమార్థం 

292 1&4 భజియుంపు భజియింపు 

294 లి? పళయోధధర పయోధర 

819 11 మెన మైన 

లిలె4 10 విందుడై_ విందుండై_ 

958 18 పతికూలానుభయ పతికూలాను కూలానుభయ 
ఏ508 12 నిరుద్ధలోకంబు అనిరుద్ధ లోకంబు 

861 26 వేదనలు వేవనల్ 

S64 24 కర రం[ధములచే కర్ణ రం|ధ్రములచే 

966 2 బహుళాకారుం డై బహుళార్ధాకారుండ్రె 

866 రి నయనాంభోపహార నయనాంభోరోహా 

867 19 భావములందు భావమందు 

వ్ వ) వెథం వైభవం 

406 బి] సరసహాస్యా నేవ నరసహాస్యా శేష 

1 పుతున పుతుని 

గీ డ్తీ యెట్టుల నెట్టుల 

స్టర్ట ( బాలర్కు బాలార్క 

31 29 [గో | బాహ్ముణుల గో (బాహ్మణుల 

461 లి) గో (దావ్మాణులు గే బావ్మాణులు 

470 2 బిలిచి దలచి పిలిచి 

472 18 బ(తికూలములు |బితికూలములు 

&T8 22 శాంతి మొందె శాంత మొందె 

481 15 జానాంకురము జ్ఞా నాంకురము 

481 21] విచ్చిన్న విచ్చిన్నమై 

499 8 సరో నరో 

508 27 కీరన కీ రన 

507 24 [బవోదు (బహ్హాదు 



ఎకృత చంది)క 

రచన : 

మంబెళ్ల నానుదోవతోబి 

[పథాన సంపాదకులు : 
వాజ్బయ మహాధ్యవ. 

డాక్టర్. వడ్డయూశి గొ వొలక్యవ్ల య్య 

నంపాొదికులు : 

తెలుగు వ్యాఖ్యకర్తలు 

(కీ యన్. నీ. యన్. వేంళభాచారద్యూలు 
విశారద / 

న్న 

డాక్టర్ అమురేళొం రాజోళ్ళర భర్య, M.A., Ph.D. 
భాషా పవీణ 

ల 
ఇది సంస్కృతంలో సూ తాత్మకంగా (వాయబడిన తెలుగు వ్యాకర్తకోం 

(గంథం, దీనికి ఆంధ సిద్దాంత "కౌముది అని మరోపేరు. సంజ్ఞూదికృద ౦తా7 fF 

లైన 19 | పకరణాలతోను, 824 నూ తాలతోను ఉన్నదీ పుస్తకం. నూక ' 

సూతకారుడే సంస్కృతంలో వృత్తి రచించాడు. ఆవృంత్తికి ఇద్దరు పండిత , 
జెలుగు |వాశారు. సూ(తాలు నూత లతణళోభితా లై , నాతిదీ ర్లాలు?, 

ఉన్నాయి. 19 [పకరణాలు సుబన్న విభాగం, తిజన్న విభాగం, కృదన్న వీభాగం 

అని మూడు విభాలుగా ఉన్నవి. డాక్టర్ రాజేళ్వర శర్మగారు 15 పుటలలో 
ఆముఖాన్ని వెలయించారు. 

t 

ఇది అనేక విషయాలను అందిస్తున్నది. “ఈ వైకృత చం|దికా స్వరూప 

స్వభావ మహోగవేషణ” చేసినవారు [ప్రధాన సంపాదకులే. లవణ [గంథాలకు 

కూలంకష మైన పీఠికలు [వాయడం శేలికైన పనికాదు. ఇలాంటి పీఠికలు (వానే 

వారి సంఖ్య ఏ భాషలోనైనా (వేళ్ళమీచే లెక్కింపదగి ఉంటుంది. ఇలాంటి పీఠికలు 
(వా నేవారిలో (శ్రీ గోపాలకృష్ణయ్యగారిది అ గపీఠం. వీరిది ఎంతో నిశిత మైనచూవు. 



520 

బహు[ళుతులు కావడంవల్ల పాఠకులకు అనేక విషయాలను అందించగలుగుతారు. 

ఇతః పూర్ణం ఈ సంస్థ [(పకటించిన [గంథాలకు కూడా అమ్యూూల్యాలై న పీఠికలు 

(వాసి వీరు విద్వదభినందన లందుకున్నారు. ఈ మవోగ వేషణ కూడా 18 విషయాల 

మీద 61 పుటలలో ఎన్నో విశేషాలను (పతిపాదిస్తున్నది. [తిలింగములం యే ఇదివరకు 
[పచారములో ఉన్న పాత పాటకాక, క్ల, శ్వేత, పీత వర్హ్నాలెిన లింగాలని 

(శ్రీ భాగవతుల అన్నపూర్ణ శాస్త్రిగారి అభిప్రాయాన్ని వీరు “కోట్” చేస్తున్నారు. 
ఇది ఆలోచించవలసిన విషయం. మొత్తంమీద గోపాలకృష్ణ య్యగారి గవేషణ 
మహాగవేషణో అనుకోవాలి. గుణదోపాలు చూపడంలో వీరికి నదురూ బెదురూ 

లేదు. యథార్థ విమర్శ అలాగే ఉండాలి కదా మరి! ఈ మవోగ వేషణ విద్యార్థు 

లకే కాకుండా పండితులకు కూడా పరమోపాచేయమే. 

ఈ వ్యాక ర్త, షష్టీ విభకి_ (పత్యయమైన “యొక్క” ను “ఒక్క” అని 

చప్పడం విశేషం. అలాగే శూర సేన్యాది (పాకృతభ వాలకు కూడా సూత రచన 

చెయ్యడం ఈ పుస్తకంలోని మరో విశేషం. పండితులై నవారు పరిశీలించదగినదీ 
వ్యాకరణ మనడంలో సనందేహించనక్క-రలేదు. విద్వత్పట్టభ దులు కావలసిన 

వారికీ [గ్రంథాన్ని పాఠ్యం చెయ్యడం [వయోజనకరం. 

మధ్యు/కీ 

ఆం[ధ(పభ = సచి!తి వారపత్రిక 

తేది ; 21.6. 



A GRAMMAR AS BIG AS THE LANGUAGE 

RESEARCH, bz it in the fisld of science, art or litarature, is endless. 

Itisa continuous process. It was erroneously believed at onc stags that all 
languages descended from Sanskrit. Researches have been cairied out 
into the origin and development of various languages and their linguistic 
families. According 10 Dr. Caldwell, Telugu belongs t0 the primitive 

Dravidian family of languages. In 312 recent researches, Dr. K. V, N. 
Appa Rao and Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah have propounded some 
theories to establish that Telugu is older than the primitive Dravidian 
language. It bas also bzen scientifically proved that Aryan and Dravidian 

are not two different families of languages. The book under review 
Vaikrita Chandrikaa provides ample material to establish the antiquity 

of Telugu language and to open, men’s minds, that were closed to the 

treasures of Telugu language, to the value and expressiveness of their 

native tongue. Mr. Chellapilla Venkata Sastry once commented thai the 
light of grammar was t00 feeble and flickering to illuminate 80 bountiful 
a language as Telugu. Vaikrita Chandrikaa exposes this sophistry. 

As Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah has mentioned, the Telugu, ' 
language which hag, attained & stage of unsurpassed richness and beauty, 7 

of expression and melody during the reign of Andhra Maha Vishny, ip” 
Fourth Century B. C., was clipped, changed and deformed by vari y 

religious movements and clashesin and after that period... In the ho 
past, farthét than one can imagine, itis believed now that sageslike Briha 

pati Kanva, Sri Kavi, Vishnu Sarma, Hari, Sringara Btiushana, Dhurvahé 

Kavi Sikhamani. Saura Kavi, Kavi Bhallata, Narasimha Kavi, Adhoksha-. 

jacharya had written grammars for Telugu. . What the Andhra Pradesh 
Government Oriental Manuscripts Library and Research Thstitute has 

published now is the Telugu grammar with definitions and principles 

written in Sanskrit verses called Vaikrita Chandrikaa which bears a 
second name Andhra Siddanta Kaumudi. It is divided into three parts— 

Subantha, Thijanta, Kridarmta, Altogether there are ten chaptets— 

Saungna, Sandhi, Swadi,., Str eepathya, Vibhaktyardtha, Samasa, 

Thaddhitaadesa, Tatdbhava,. Thiganthia, Kridantha. Vaikrita Chandrikaa 

contains 824 definitions, whose valiie it is difficult {0 gauge. 

‘Fhe real crux of thei study. of any Anguage is its idiom. But 

‘Chandri శ. has. both the అసు. gfanimar and development.. ¢ 
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of language. This work is different in style and presentation from works 

like Andhra Sabda Chintamani, and bids fair to stimulate fresh thinking 

among research workers. Tadbhava chapter in paiticular proves how a 

number of words from Sanskrit, Prakrit, Sourasen, Magadhi, Paisachi, 

Chulika- Paisachi, Apabhramsa languages have sneaked into Telugu 

vocabulary. 

This book has a preface, Swaroopa-Swabhayva Maha Gaveshana, 

written by Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah, Director of the Government 

Oriental Manuscripts Library and Research Institute. In it, running 10 

nearly 75 pages Dr. Gopalakrishnaiah expatiates on the significance 

of the book under revizw and dials with many arcane aspects of the growth 
of the language. 

The Director, whose reputation for knowledge in grammar, 

prosody, Vedic sciences, Astronomy, Mantra sastra and other arts and 

cultures is startling, has once again brought, in his splendid and very 

uncommon Swaroopa-Swabhava Maha Gaveshana, freshexperienoes and 

new ways of thought and feeling even 10 the historians and linguists, 

leave alone the common man. Many scholars arc of the opinion that the 

author Manch=lla Vasudeva Kavi belonged to 1758. But Dr. Gopala- 

krishnaiah proves that there were more than one Manchella Vasudeva Kavi 
క and the author of Vaikrita Chandrikaa flourished in 1565. 

Another sensational revelation the Director makes in his preface 

through his research is that though Manchella Vasudeva Kavi was 

considered the author of grammar, he was not the real author of the 

. Sanskrit Grammar verses, but only wrotethe commentary in, Sanskrit. 

He supports his theory with many examples. Recalling how Bhattoji 

సాయన had created a new work Siddhanta Kaumudi from out of the 

ninis’ Sans<rit grammar verses in Ashtadhyayi order, he says that, 

lary, some sage of unknown origin and period of existence, had 

<= సం Telugu grammar in Sanskrit verses in Ashtadhyayi order, 

> ల Manchella Vasudeva Kaviin the mid 16th century had rewritten the 

"ne grammar verses With his commentary in Sanskrit to the verses, 

. and called it Vaikrita Chandrikaa, Which is otherwise knownas Andhra 

Siddhanta Kaumudi. Dr. Gopalakrishnaiah has proved this point 

incontrovertibly in his preface, for which he has bzen engaged in deep 

research for quite a long time. No grammar, Dr. Gopalakrishnaiah 

makes it clear, will ever be created artificially. It is there embadded 

in all languages. Basing on the innate fundamental principles of 

languageany grammarian can build anedifice of grammar digging it out 

of the bowls of language and literature. Dr. Vadlamudi has removed 

the fears and phantasm of grammar with his convincing arguments 

and humanised it. 

In another context in his preface Dr. Gopalakrishnaiah has 

written at length on the acquisition of the name Trilinga Desa 10 
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Telugu land. He has disagreed with the existing theories propounded 

in support of Trilinga Desa for Telugu land by virtue of the existence 

of three famous Lingas in Sriseila, Draksharama and Kaleswaram. 

When there are many other lingas in this part of the country equally 

famous as others Dr. Vadlamudi rejects the theory that only because 

of those three lingas the name Trilinga Desa has been given. He brings 

to light many hitherto unknown things about the Telugu land. There 

isa reference 10 one of Dr. Gopalakrishnaiah’s literary discourses 

with Mr. Bhagavatula Annapurna Sastry who expressed the opinion 

that Telugu land had bzen called Trilinga Desa in view of the 

existence of Sweta Linga, Peeta Linga and Krishna Linga in ancient 

days, Nivarthi Sesha Sumati, who flourished around 1650, in his 

grammar work defined the word Trilinga ina different way says Dr. 

Gopalakrishnaiah. lt is said by the author that Trilinga Desa comprises 
the arsa where three rivers, Which have three famous Lingas at their 
places of origin, have flowed. Dr. Vadlamudi also asks historians 
and linguistic research scholars to probe into the theory to find out if 

actually there are three famous Lingas at the places of origin of the 

three rivers of Krishna, Godavari and Penna. 

The Andhra Pradesh Government deserves t0 be congratulated on 

the publication of a thought-provoking took for historians, men of letters, 

and linguists, poetsand scholars alike. The book richly and justifiably, 

commends itself to research scholars and poets for its ancient grammar, 
and. to the common man for its cducative preface. 

— Y, V. Ramakotaiah 

ఇ ౩1 The Deccan Chronicle, 12-9-1976. . 
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